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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кольчуга ЛТД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49029, м. Дніпро, вул. Вознесенська (XXII Партз’їзду), 25
місцезнаходження,

38837047
код згідно з ЄДРПОУ

Директор Адамчук Анастасія Володимирівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника

(056) 722-20-40, kolchugaltd(a),ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

На об ’єктах замовників згідно договорів
місце 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

аудит не проводився
інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Я, Адамчук Анастасія Володимирівна
(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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 13 метра.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу)
ІН Ш І ВІДОМОСТІ (прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій
про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного
забезпечення)

Товариство з обмеж еною діяльністю «Кольчуга ЛТД»» (далі - ТОВ «Кольчуга
ЛТД»), згідно з довідкою з Єдиного держ авного реєст ру підприємств та організацій
України виконує наст упні види діяльност і за КВЕД:
80.20 Обслуговування систем безпеки
В ТОВ «Кольчуга ЛТД» діє «Положення про систему управління охороною пращ»
(затверджене директором), що міст ит ь комплекс положень, заходів та рекомендацій, які
встановлюють єдиний порядок організації роботи з охорони праці, спрямованої на
створення безпечних і здорових умов пращ для працівників.
Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони пращ та
промислової безпеки - директор Адамчук Анастасія Володимирівна
Служба з питань охорони праці не створювалась.
Працівники, які виконують заявлену роботу пройшли спеціальне навчання з ППАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Наказом по підприємству призначена відповідальна особа за безпечне проведення
робіт на висоті

Керівником підприємства затверджені посадові та робочі інструкції відповідно до
штатного розпису.
Наказом по підприємст ву зат вердж ені і введені в дію інст рукції з охорони праці
по професіям та видам робіт .
Працівники підприємства своєчасно пІ ахооять навчання та інструктажі з питань
охорони праці
Для проведення заявленої роботи $ цвники застосовують страхувальні засоби та
засоби індивідуального захисту. Роботи і висоті виконуються з приставних драбин та
риштувань, які пройшли випробуванні з і о НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці
під час роботи з інструментами і
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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.

