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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Італ Тайгер»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

49032. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Аеродром, 32. код згідно ЄДРПОУ 31017171. 
Директор Парфенчук Володимир Олександрович т. (056)375-46-82 e-mail: office@italtiger.com 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території підприємства ТОВ «Італ Тайгер»__________________
місце 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 ш коди___________________________________

(найменування страхової компанії,
___________________________ Договір не укладався______________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Парфенчук Володимир Олександрович______________________________________________
(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, 
устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра______________________________________
(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 8. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 4 _______________________________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у  тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
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Адміністративно-виробничий комплекс у приватній власності (свідоцтво на право 
власності на нерухоме майно № 514 -р  від 20.07.2007р.)________ _ _ _ ___________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Парфенчук Володимир Олександрович, головний інженер 
Баранов Андрій Ю рійович пройшли навчання в ТОВ «УК» Дніпробуд» . перевірка знань 
комісією Головного Управління Держпраці в Дніпропетровській області, начальник цеху Волик 
Іван Валентинович пройшов навчання в ТОВ «УК» Дніпробуд» :

Загальний курс «Охорона праці» (витяг з протоколу № 45/4./2018 від 05.03.2018 р.): 
Загальний курс «Охорона праці» (витяг з протоколу № 171 від 01.03.2018 р.):
Правила пожежної безпеки в Україні (витяг з протоколу №  66 від 30.01.2018 р.);
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (ІУгрупа з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу № 272 

від 17.07.2019 р.
ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБУ (ІУгрупа з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу № 373 

від 30.09.2019 р.
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час виконання роботи з інструментами та 

пристроями (витяг з протоколу № 312 від 13.08.2019 р.).
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(витяг з протоколу № 335 від 30.08.2019 р.). _________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом 44/1 від 09.11.2012 р. по підприємству створена служба з охорони праці. Функції 
служби охорони праці покладені на начальника цеха Волик Івана Валентиновича (наказ № 6 від 
09.01.2019 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань охорони праці -  наказ № 6/1 від 
13.01.2014 р.: Голова комісії - директор Парфечук В. О., члени комісії -  головний інженер 
Баранов А. Ю.. начальник цеха Волік І. В.

Робітники, які працюють на висоті понад 1. З метра пройшли навчання та перевірку знань 
на підприємстві (протокол №  01/14 від 14.10.2019 р.)

Також на підприємстві розроблені і діють:
Положення про службу охорони праці (Наказ № 48 від 30.10.2019 р.):
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

(Наказ № 49 від 30.10.2019 р.):
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці від 04.10.2019 р.
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці від 04.10.2019 р.
Програма навчання операторів пакувальних ліній з питань охорони праці на підприємстві 

від 04.10.2019 р.
Перелік інструкцій з охорони праці від 04.10.2019 р.. в тому числі № 10/2 Інструкція з 

охорони праці при роботі на висоті. _______
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності паспорт та інструкція з експлуатації «Пояс запобіжний безлямковий ПБ-1-М». 
Пояса перевірені та випробувані -  Протокол №72 від 09.12.2019 р. Працівники підприємства 
забезпечені спецодягом, засобами індивідуального захисту згідно норм видачі спецодягу у 
відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка 
видачі 313. Ведеться Ж урнал видачі і повернення спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту.______ ___________ ___________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
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На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.15-07. 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, інш. 

у Підприємство забезпечено необхідною літературою та наглядними посібниками.
Необхідні нормативно-правові акти з охорони праці регулярно оновлюються за допомогою 
Интернету та друкованих видань і доводяться до відома працівників. На підприємстві в наявності 
куточок з навчально-методичною літературою де проводиться навчання та перевірка знань 
робітників. ________________ _______ __________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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, устаткування 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.".
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