
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогаріЧ$»кхім®даюівії^іиаЖщ^їі>

охорони праці Об

тіжж_2о.
Відомості про роботодавця

. р .

Т овариство з обмеж еною  відповідальністю  «Електроспецбуд»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________ У країна, 49083, м. Дніпро, вул. Єобінова, 1_______________
ЄДРПОУ 35497808, директор Рибікова Є лизавета М ихайлівна.

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

__________тел/факс (056) 732-40-34. ryb ikova@ const.dp .ua___________
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;

роботи виконую ться на об 'єктах  замовника____________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди Згідно додатку 1 до порядку та 
правил проведення стахування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
Кабінету М іністрів від 16.08.2002р № 1788 страхування не проводиться так як товариство не є 
об 'єктом  п ідвищ еної небезпеки_________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Рибікова Єлизавета М и хай л івн а_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією  підтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, м еханізмів, устатковання 
підвищ еної небезпеки:

- роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра (п. 6); _______________________________
(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки га/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

________________________або м арка  (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконуються та /або_________________________
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих м ісць -  12, на яких існує ризик винекнення травм - 5.__________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

О фісне прим іщ ення розташ оване за адресою: пл. У спенська. 1 7 _______________________ ________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:rybikova@const.dp.ua


Інші відомості Д иректор Рибікова Єлизавета М ихайлівна пройш ла навчання та перевірку знань
комісією  Головного управління Держ праці у Запорізькій області Законодавчих актів з охорони 
праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. П ож еж ної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, надання дом едичної допомоги потерпілим, управління роботами з 
профілактики та л іквідац ії наслідків аварії у ДП  «Запорізький навчально-курсовий комбінат» 
(Протокол № 2216 від 14 серпня 2019р.). перевірка знань ком ісією  Головного управління Д ержпраці 
у Д ніпропетровській області з курсу «П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у 
TQB «УКК ГІРОФІ Л А Й Н » (П ротокол № 214 від 23 червня 2017р.)__________________________________

(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства

Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 03.07.2017р. № 71. 
члени якої пройш ли навчання та перевірку знаннь з курсу «Охорона праці -  загальний курс» 
(директор Рибікова Є. М. пройш ла навчання та перевірку знань комісією  Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області Законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. Пож еж ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці. 
надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації
наслідків аварії у_Д П  «Запорізький навчально-курсовий комбінат» (П ротокол № 2216 від 14 серпня
2019р.). перевірка знань ком ісією  Головного управління Д ержпраці у Д ніпропетровській області з 
курсу «П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙ Н» 
(Протокол № 214 від 23 червня 2017р.), головний інж енер Зеленгур Д.М . - пройш ов навчання та 
перевірку знань ком ісією  Головного управління Д ерж праці у Запорізькій  області Законодавчих 
актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. 
П ож еж ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання дом едичної допомоги потерпілим, 
управління роботами з проф ілактики та ліквідації наслідків аварії у ДП  «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат» (П ротокол № 2216 від 14 серпня 2 0 19р.). перевірка знань ком ісією Головного 
управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області з курсу «П равила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙ Н» (П ротокол № 214 від 23 червня 2017р.). 
майстер С метана М .О. - пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області Законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. П ож еж ної безпеки, електробезпеки, гігієни прац і. 
надання дом едичної допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварії у ДГІ «Запорізький навчально-курсовий комбінат» (П ротокол № 2216 від 14 серпня 
2019р.), перевірка знань ком ісією  Головного управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області з 
курсу «П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «УКК П РО Ф І Л А Й Н » 
(Протокол № 214 від 23 червня 2017р.)_______________________________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві відповідальним  за охорону праці призначено наказом директора від 29.06.2017р. 
№ 70 головного інженера Зеленгур Д.М ., затверджено «П олож ення про службу з охорони праці», 
наказ директора від 04.01.2011 № 4, введено в д ію «П олож ення про систему управління охороною 
праці», наказом по підприємству 04 .01 .2011р № 11.___________

наявністю служби охорони праці

Н авчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
затверджено наказом від 04 .01 .2011р № 6. Розроблені тем атичні плани та програми навчання з 
питань охорони праці посадових осіб._______________________________________________________________

Згідно з Полож енням про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та наказом від 
17.10.2019р. № 96-2 переглянуто, затверджено і введено в дію  37 інструкцій з охорони праці по 
профессіях згідно ш татного розпису та видах робіт, які виконую ться на підприємстві, в тому числі 
№ 25 3 охорони праці під час виконання робіт на висоті із застосуванням страхувальних 
пристосувань, заявлених в Д екларації. _____________________________ __

Затвердж ено план-граф ік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по 
професіях для працівників з яким робітники ознайом лені під підпис. П ісля перевірки знань з питань 
охорони праці оф ормлю ю ться протоколи для допуску робітників до в иконання робіт. П рацівники 
підприємства (Бобокало О .С .. Посметний С.І., Комісаренко В.О.), у встановлений термін, пройшли 
навчання та перевірку знань за П равилам и охорони праці під час виконання робіт на висоті в_ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» П ротокол № 2219 від 14 серпня 2019р, навчання та



М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки. О бладнаний кабінет для проведення вступного інструктаж у та навчання з 
питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з 
питань охорони праці за посадами та професіями. >________________________________________________

нормативно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

20 &

Є.М . Рибікова __
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному 
органі Д ержпраці 20Х^?р. №  /< ? __________ .

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.


