
ДЕКЛАРАЦІЯ

Центр надання адмінкл рс 
м. Дніпра

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

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИ-АНГЕЛИ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000 Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Барнаульська 2а. кім 127: СДРПО 41571559;
місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

КВЕД: 32.99 -  організування поховань і надання суміжних послуг 
Спицина Катерина Олександрівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

тел.: (068) 695-02-02: (096) 695-02-02;
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 31;
місце(адреса)виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатаціі(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки )

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: відсутня 
Я, Спицина Катерина Олександрівна______
(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 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 
Експлуатація: - машини, механізми, устаткування для поліграфічної промисловості:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка номер партії, дата виготовлення, країна походження,

верстат ЧПУ лазерного різання і гравіювання Україна, 2017р.в.
які виконуються та/або експлуатуються без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві працює 6 чоловік, в тому числі з них 3 особи, у яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

виникнення травм.
За адресою Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 31: кількість будівель і
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

споруд — 1; кількість виробничих об'єктів — 1.
Інші відомості

Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки:

- директор -  Спицина Катерина Олександрівна, перевірка знань з охорони праці від 22.09.17р. 
протокол №17-238;

- технолог -  Мордовець Андрій Олександрович, перевірка знань з охорони праці від 22.09.17р. 
протокол №17-238.
На підприємстві функції служби з охорони праці виконуються у порядку сумісництва, керівником
(Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці,

служби призначено -  Мордовець Андрія Олександровича, перевірка знань з охорони праці від 
22.09.17р. протокол №17-238.
Згідно з “Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці” на підприємстві розроблене “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці” затверджене наказом №11 від 26.09.16р. Згідно до положення посадові 
особи та працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з питань 
охорони праці.
На підприємстві розроблені інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт затверджені 
наказом №12 від 26.09.16р.: інструкція з охорони праці №3 для оператора печатних устроїв; 
інструкція з охорони праці №4 при роботі на верстаті лазерного різання і гравіювання.
інструкції, інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація в наявності: технічний паспорти, керівництво з експлуатації 
обладнання заводу виробника та технологічні інструкції.

Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 22.2-3.44-80 та затвердженим порядком 
забезпечення робітників спецодягом та засобами індивідуального захисту в ТОВ «МИ-АНЕЕЛИ».



Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам Законодавства України з охорони праці 
та промислової безпеки.

Нормативно-правова база підприємства відповідає вимогам Закона України «Про охорону праці»
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичне забезпечення)

Навчально-методичне забезпечення представлене: плакатами, стендами, навчальними планами та 
програмами.


