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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр технічної
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

експертизи», м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 11, 6ДРПОУ 37057031, директор
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Вишневський Андрій Олексійович, т. (061) 216-08-60, expertiza.lg@gmail.com______________
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 виконуватимуться на об'єктах замовникіх згідно укладених договорів на території міста 
___________ Дніпро та Дніпропетровської області___________________________

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

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір страхування________

(найменування страхової компанії, строк

не укладався так як на підприємстві відсутні об'єкти підвищеної небезпеки____________________
дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 16.02.2018р.___
(дата проведення аудиту)

Я, __________ Вишневський Андрій Олексійович___________________________
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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва с у б 'єк тів _____
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної_________

небезпеки ____________________________________________________  __
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 16, у тому числі на яких існує ризик виникнення травм - відсутні________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Згідно договору оренди 2 приміщення._____________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Особа, відповідальна за охорону праці -  Вишневський Андрій Олексійович._____
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Підприємство має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки: випробування, експертне
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

обстеження, технічний огляд машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

(N21190.14.З О ,  дійсний до 08.10.2018р., видано Державною службою гірничого нагляду та
інсіруктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

промислової безпеки України); штат підприємства укомплектовано експертами технічними, які
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

пройшли навчання та перевірку знань згідно вимог законодавства; Наказом №1-ОП від 

04.10.2010р. розроблено та затверджено положення про службу охорони праці. Наказом №2-ОП
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від 04.10.2010р. створена служба охорони праці підприємства. Наказом N23-011 від 04.10.2010р.

призначено інженера з охорони праці Дегтярьова Дмитра Івановича. Наказом N94-00 від_____

04.10.2010р. розроблені та затверджені акти з охорони праці підприємства, а саме: положення 

про систему управління охороною праці; положення про порядок проведення навчання і_____

перевірки знань з питань охорони праці; положення про організацію виконання робіт з

підвищеною небезпекою; положення про комісію з перевірки знань з питань охорони праці 

працівників підприємства; положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками 

особи з питань охорони праці. Наказом №5-ОП від 04.10.2010р. створена комісія з перевірки 

знань з питань охорони праці. Наказом N918-011 від 15.01.2017р. переглянуто та затверджено

інструкції з охорони праці. Згідно вимог нормативно-правових актів з охорони праці на

підприємстві вчасно проводяться інструктажі та спеціальне навчання з питань охорони праці. 

Наказом №19-ОП від 15.01.2017р. призначено особу, відповідальну за безпечііе виконання робіт 

на об'єктах замовників. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007р.

N9246 на підприємстві організовано проведення первинних і періодичних медичних оглядів_____

працівників. Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту у_________

встановленому порядку. Всі засоби індивідуального захисту пройшли випробування у__________

встановленому порядку. Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів________

безпеки праці при проведенні робіт на підприємстві заведено, пронумеровано та прошито______

наступна документація: журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці; журнал 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці; журнал протоколів перевірки знань з охорони

праці; журнал обліку медичних оглядів; журнал обліку захисних засобів; робочий журнал обліку 

випробування захисних засобів. Результати експертного обстеження відображається у висновках

експертизи, в яких точно, чітко, повністю та недвозначно надаються результати виконання робіт 

та інша необхідна інформація. Наказом по підприємству №20-ОП від 15.01.2017р. особу,_______

відповідальну за зберігання результатів експертного обстеження. Документи, що видає 

підприємство, реєструються у спеціальному журналі і зберігаються в архіві. Підприємство

забезпечено необхідною матеріально-технічною та нормативно-правовою базою необхідною 

Здійснення заявлених робіт підвищеної небезпеки.

А. О. Вишневський
(ініціали та прізвище)

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.
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