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відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

ой- го4 О
2 0 __ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Віста»___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49044, м. Дніпро, вул. Шевченка,буд. 11 кв. 45.

32007578_________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

___________ Шевцов Сергій Вікторович,

(056)716-22-27.

14@ zlata.dp.ua______________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону 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

51215, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, вул.Чкалова, 39-а
місце виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин.механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
________________________ Договір відсутній____________________________________________
(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,

Шевцов Сергій Вікторович.____________________________________________________________
(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 зиконання 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 - 7, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 4,_______________________________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Виробниче та офісне приміщення орендовані (договір оренди №11 від 01.12.2019 року з
багато-профільним приватним підприємством «Варіант») за адресою: Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. Чкалова буд. 39/а________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Робітники, які заняті на роботах на висоті:__________________________________________________
1. Кривошея Леонід Васильович, електромонтер з ремонту та обслуговуванню_______________
електрообладнання____________________ ___________________________________ ______________

2. Бондаренко Олександр Олегович, слюс^ір-ремонтник

3. Кухтіченко Віталій Валентинович, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової
продукції________________________________________ _______________________________________
4. Дьомічева Тетяна Вікторівна, прибиральник виробничих приміщень______________________
Інш і в ід о м о сті

Директор ІІІевцов Сергій Вікторович - відповідальний за створення умов праці

відповідно до законодавства з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог_____
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці;______________________________
Головний інженер Мирний Ігор Анатолійович - відповідальний за технічно справний стан і
безпечну експлуатацію електрогосподарства, за технічно справний стан і безпечну__________
експлуатацію газового господарства, за технічний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що
працює під тиском,

за пожежну безпеку підприємства, за технічно справний стан обладнання,

за промсанітарію підприємства, за безпечне виконання робіт на висоті;____________________
Інженер з охорони праці - Лотоцька Свгенія Олександрівна - відповідальна за стан охорони
праці, збереження та

правильне ведення документації з охорони праці____________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;

На підприємстві створена служба охорони праці, переглянуто та затверджено:_______________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом № 41/ОП від 02.10.2018р.;
- Положення про систему управління охороною праці , затверджене наказом № 46/ОП від
08.10.2018р.;___________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці
працівників, затверджене наказом № 43 від 04.10.2018р.;_________________________________
- Перелік робіт підвищеної небезпеки для проведення яких потрібне щорічне навчання та
перевірка знань з питань охорони праці наказом № 43/ОП від 04.10.2018р.;__________________
- Перелік інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, затверджений наказом № 54/ОП від
19.09.2019р.:_________________________________________________ ___________________________
- Ж урнал реєстрації інструктажів з охорони праці;__________________________________________
- Програми стажування по професіям: кондитер, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування, налагоджувальник устаткування у виробництві_____
харчової продукції, підсобний робітник, вантажник, прибиральник виробничих приміщень.
На підприємстві розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони
праці при виконанні робіт на висоті» № 17._________________________________________________
Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з питань_______
охорони праці в відповідності до «Положення про порядок проведення навчання і перевірку
знань з питань охорони праці». А саме:____________________________________________________
Директор підприємства -ІІІе вц о в С.В. пройшов навчання з Законів України «Про охорону
праці», Кодексу цивільного захисту, Закону України «Про загальнообов’язкове державне
страхування»,у м.Київ в Навчально-виробничому центрі Професійна безпека та перевірку
знань комісією ГУ Держпраці у Київській області (Витяг з протоколу.№ 81-680-18 від_________
17.08.2018р..посв.№ 680-24-2018),_______________________________________________________
з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98;________
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» IV група з електробезпеки у
м.Дніпро в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Витяг з протоколу № 1282 від 09.11,2018р.
посв.№12647),____________________________________________________________________________
з «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 у м.Дніпро в ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» (Витяг з протоколу № 1318 від 15.11.18р.. посв.№ 13153),________ '

з «Правил пожежної безпеки України» у м.Дніпро в Дніпропетровському обласному__________
спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємстві противопожежних робіт (Протокол №
43/в від 23.07.18р.. посв. № 03085081),____________________________________________________
Головний інженер - Мирний I.A. пройшов навчання з Законів України «Про охорону праці»
Кодексу цивільного захисту, Закону України «Про загальнообов’язкове державне___________
страхування»,у м.Київ в Навчально-виробничому центрі Професійна безпека та перевірку
знань комісією ГУ Держпраці у Київській області (Витяг з протоколу.№ 81-680-18 від_________
17.08.2018р.,посв.№ 680-25-2018),________________________________________________________
з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98;________
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» V група з електробезпеки у
м.Дніпро в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Витяг з протоколу № 671 від 06.07.2018р.
посв.№ 7729),____________________________________________________________________________
з «Правил пожежної безпеки України» у м.Дніпро в Дніпропетровському обласному__________
спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємстві противопожежних робіт (Протокол №
43/в від 23.07.18р., посв. № 03085082),____________________________________________________
з «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 у м.Дніпро в ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» (Витяг з протоколу № 1115 від 04.10.18р., посв.№ 10965),_____________
з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»___________
НПАОП 0.00-1.81-18 у м.Дніпро в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Витяг з протоколу
№ 1208 від 24.10.18р., посв.№ 12172),____________________________________________________
з «Правил охорони праці при виконані робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд»(витяг з протоколу № 1344 від 05.11.2019р., посв.№17478),____________
Інженер з охорони праці - Лотоцька Є.О. пройшла навчання з Законів України «Про охорону
праці», а перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області в ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» (Витяг з прот .№1271/1 від 21.10.2019р., посв.№16064),_______________
з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98;________
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» IV група з електробезпеки у
м.Дніпро в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Витяг з протоколу №1260 від 18.10.2019р.
посв.№ 15941),___________________________________________________________________________
з «Правил охорони праці при виконані робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» (Витяг з прот .№13441 від 05.11.2019р., посв.№17479),________________
з «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Витяг з_______
прот .№1259 від 17.10.2019р., посв.№15611),_____________________________________________
Кривошея Леонід Васильович, електромонтер з ремонту та обслуговуванню_________________
електроустаткування______________________________________________________________________
з «Правил охорони праці при виконані робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в м.Дніпро в_____
УК «Дніпробуд» (Витяг з Протоколу № 1218 від 09.10.2019р., посв.№15348),_________________
з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98;________
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» IV група з електробезпеки у
м.Дніпро в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (Витяг з протоколу №1261 від 18.10.2019р.
посв.№ 15925),___________________________________________________________________________
Бондаренко Олександр Олегович, слюсар-ремонтник пройшов навчання з «Правил_________
безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98; «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів» III група з електробезпеки у м.Дніпро в___________
Державному підприємстві Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці Дніпробуд»
(Витяг з протоколу № 33-17 від 21.06.2017р. посв.№ 33-17-10),________ _________________ ____
з «Правил охорони праці при виконані робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в м.Дніпро в_____

УК «Дніпробуд» (Витяг з Протоколу № 1218 від 09.10.2019р., посв.№ 15347)._________________
Кухтіченко Віталій Валентинович, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової
продукції з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98;
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» III група з електробезпеки у
м.Дніпро в Державному підприємстві Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці
Дніпробуд» (Витяг з протоколу № 33-17 від 21.06.2017р. посв.№ 33-17-9),___________________
з «Правил охорони праці при виконані робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в м.Дніпро в_____
УК «Дніпробуд» (Витяг з Протоколу № 1218 від 09.10.2019р., посв.№ 15346),_________________
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки( роботах на висоті) пройшли навчання
та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві з Закону України « Про охорону
праці», питань з охорони праці, пожежної безпеки, з «Правил охорони праці при виконанні
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 та інструкції з ОП № 17 (Протокол № 32 від 05.11.2019р.)
наявність служби охорони праці,інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке
обладнання: слюсарні та електроінструменти, а саме: кутова шліфувальна машина «SU-1950»,
акумуляторний шуруповерт SA12U. перфоратор ВН1600;

засоби індивідуального та________

колективного захисту: драбини металеві ( інв.№ 00468 акт випробувань від 31.10.19р., інв. №
00455 акт випробування від 29.07.19 p.). на які є в наявності експлуатаційна документація
(паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), пояси запобіжні ПБ-3 (дата виготовлення та
іспиту - грудень 2019 p.).___________________ ________________________________________________
Усе обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у технічно
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних_______
випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. На
підприємстві створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого устаткування, що
використовується під час виконання робіт на висоті, затверджуються акти проведених іспитів..
експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами

індивідуаль

ного захисту: костюми чоловічі, костюми жіночі, напівкомбінізони, куртки утеплені, футболки,
напівчеревики шкіряні, які видаються в встановлені терміни. Ведеться Ж урнал видачі і
повернення

спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту.____________________
засобів індивідуального захисту,

_____ Матеріальна-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.
В наявності є наступні нормативно-правові акти з охорони п р а ц і:___________________________
1.Закон України « Про охорону праці»_____ __________________________________________;______
2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»_______________
3. «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15__________________________
4. «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, проф есійних
захворювань і аварій на виробництві»_______ ___________________________________________
5. «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»__________
6. «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А .01.001-14_________________________________
7. «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів_____
індивідуального захисту на робочому місці».

______________________________________________

8. «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»____________________________________
9. «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» _______
НПАОП 0.00-1.81-18

____________________

10.«Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»
11. « Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»________________
НПАОП 0.00-1.01.-07__________________________________________________________________
12. « Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07_____________
13. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,_________________________
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»_________________________
14. «Правила експлуатації електрозахисних засобів"_______________________________________
На підприємстві наказом №45 від 05.04.2016р. затверджено та введено в дію Положення про
порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників,__________
затверджене наказом № 43 від 04.10.2018р._________________________________________________
Підприємство має приміщення для проведенню навчання з питань охорони праці, пропаганди
безпечних умов праці та профілактики аварій, виробничого травматизму і професійних________
захворювань. Підприємство забезпечене посібниками, нормативно-правовими актами з______
охорони праці, наглядними матеріалами. Навчально-методичне забезпечення поповнюється за
допомогою Інтернету та періодичних видань.________________________________________________
(нормативно-правової та матеріально-технічної бази,навчально-методичного забезпечення)

С.В. Шевцов
(ініціали та прізвище)

о/онзжв'*^.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
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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.

