
Центр надання адміністративних послуг і 
м. Дніпра
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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «НК Газсервіс», 
зареєстровано у виконавчому комітеті Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 
м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 7В

юридичної особи, місце її державної реєстрації.
ЄДРПОУ 34062908_________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ
47,30 Роздрібна торгівля пальним______________________________________________________

код виду діяльності згідно з КВЕД,
Кузьменко Віталій Анатолійович -директор_____________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
телефон: (056)922530, тел./факс: (056)922530 , e-mail:gazservis@i.iia_______________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
роботи виконуються на об'єктах підприємства, які розташовані у м. Кривий Ріг,____________
вул, Конституційна,7В та вул.Косіора. 1 17

місце (адреса) виконання робіт 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)
Я, Кузьменко Віталій Анатолійович, директор TOB «НК Газсервіс»_____________________ _

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи ) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: ремонтних, монтажних, будівельних та інших робіт, що виконуються

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
на висоті понад 1,3 метра крім робіт верхолазних та скелелазних, що в и к о н у ю т ь с я  на висоті 5
метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт. що______
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та________
будівельних підйомників_____________________________________________________________
Кількість робочих місць (при виконанні робіт, що декларується) - 4, в тому числі тих, на яких
існує підвищений ризик виникнення травм -  4 _
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Кількість будівель і споруд -  2_______________________________________ _ _ _ _ _ _ ________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості _
Кузьменко Віталій Анатолійович -  директор підприємства, який пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління Держпрані у 
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу «Охорона праці» (протокол №8/48 від 16,08,2017р.) та Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (протокол №12/83 від 28.12,2017р.)________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
Наказом по підприємству від 28,12,2017р. №14 було призначено відповідальних осіб за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час

mailto:gazservis@i.iia


виконання робіт на висоті_____________________________________________________________
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, 

наказом по підприємству від 14.12.2015р. №26 було створено службу охорони праці. 
наявність служби охорони праці, інструкцій,

для працівників розроблені інструкції з охорони праці за професіями, а для майстра посадова 
інструкція. Для безпечного виконання робіт на висоті розроблено: «Інструкцію з охорони 
праці для виконання робіт на висоті з драбин, риштувань, помостів». Адміністративно- 
технічний працівник, у якого підлеглі виконують роботи на висоті, періодично в Навчально- 
курсовому центрі проходить навчання та перевірку знань на знання «Правил з охорони праці

інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці під час роботи з інструментом

та пристроями» та інш._______________________________________________________________
Працівники, які виконують роботи на висоті щорічно складають іспити в комісії 
підприємства (наказ №3 від 04.12.2017р.) з охорони праці на знання відповідних правил та 
інструкцій, пов'язаних з роботою на висоті. Під час прийняття на роботу та періодично 
працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці, з записом у Журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці.__________________________________________________
Структурні підрозділи забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці: 
«Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правилами охорони праці 

експлуатаційної документації, нормативно-правової та матеріально-технічної бази.
під час роботи з інструментом та пристроями» та інш,____________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення.
Для виконання робіт на висоті працівники забезпечені необхідними засобами______________
індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, та інш.

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

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разі її наявності.


