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Т іТ п ’Щ —
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Нафтатранссервіс»,__________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Кривий Ріг, вул. Медова, буд.48А, ЄДРПОУ 30442560_______________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Недериця Володимир Миколайович -директор__________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

телефон: (056)4930816, тел./факс: (056)4922530.0673652524,

е-таіїшїььегуіяиаіїхіаїтіаіі.сот

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи-підприємства: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 виконуються на об’єктах підприємства, які розташовані у м. Кривий Ріг,____________
вул. Медова, буд.48А; вул.МарійськаЛА; вул. Урицького, 56К; м.Апостолове вул.Калініна,50;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

смт. Велика Олександрівка, вул. Заводська. 17а; с.Лозуватка. ст.Грекувата, буд.5.
машин, механізмів, устаткування 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, Недериця Володимир Миколайович, директор ПП «Нафтатранссервіс»__________________
(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 та промислової безпеки під час виконання
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,

Кількість робочих місць (при виконанні робіт, що декларується) - 34, в тому числі тих, на яких
існує підвищений ризик виникнення травм - 33_____________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд - 6

_______ _

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості _
Недериця Володимир Миколайович - директор підприємства, який пройшов навчання та
перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі
загального курсу «Охорона праці» (протокол №202-к від 25.03.2015р.) та Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті (протокол №1/37 від 11.01,201 8р.)_________ _
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог

-Ь о

Наказом по підприємству від 12.01.2018р. №6 було призначено відповідальну особу за
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
виконання робіт на висоті_____________________________________________________________
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

наказом по підприємству від 15.11.2017р. №200 було створено службу охорони праці,
наявність служби охорони праці, інструкцій,

відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з охорони праці та промислової
безпеки призначено інженера з охорони праці Бойко Світлану Вікторівну, яка пройшла
навчання та перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з охорони
праці в обсязі загального курсу «Охорона праці» (протокол №11/89 від 22,11.2017р.) та
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №1/37 від 11,01.2018р.').
Для працівників розроблені інструкції з охорони праці за професіями, а для майстрів посадові
інструкції. Для безпечного виконання робіт на висоті розроблено: «Інструкцію з охорони
праці для виконання робіт на висоті з драбин, риштувань, помостів».______________________
Працівники, які виконують роботи на висоті щорічно складають іспити в комісії___________
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

підприємства (наказ №3 від 27,11,2017р.) 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._______________________________
засобів індивідуального захисту)

Недерипя В.М,
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку
20__р. N
територіальному органі Держпраці
Примітки:

суб'єктів господарювання у

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.

