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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО В ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВКФ«НІКС-М»
х
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Канатна, буд. 130-Б, Україна,
місце знаходження, код згідно з ЄД РПО У, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 41635753, Гавриленко Наталія Володимирівна,+380674465005,
info@niks-m.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;

Дніпропетровська обл.,м. Дніпро
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
(найменування страхової компанії,

відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від
16.08.2002 року на ТОВ «ВКФ «НІКС-М» страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом
підвищеної небезпеки
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Гавриленко Наталія 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, устаткування підвищеної небезпеки:
експлуатація технологічного транспортного засобу
(найменування виду робіт

електронавантажувач вилковий,
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

марка ДВ 1792.33, держ. номерний знак Т08017 АЕ,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

1987 року випуску, Болгарія
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць: 8, із них 1, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

2
одна адміністративно-господарська

будівля, один виробничий цех,

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

і також приміщення, які надаються Замовниками, згідно з договорами підряду
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Гавриленко Н. В., директор -відповідальна за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшла навчання
загального курсу «Охорона праці» у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Макаров
Д.В.» (протокол № 1.03-18 від 06.03.18), перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці України у Запорізькій області, та «Правил пожежної безпеки України» у
навчальному центрі з охорони праці «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» (протокол
№1272, від 28.002017, посв. 03103946)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці,
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наказ №11-ОТ від 23.03.2018р., члени якої (Директор Гавриленко Н. В., інженер з
охорони праці Федчишина І.В., начальник монтажного відділу Беспалий О.В., начальник
цеху Ярошенко О.В.) пройшли навчання та перевірку знань у навчальному центрі з
охорони праці ТОВ «Макаров Д.В., а саме: загального курсу «Охорона праці» протокол
від 06.03.18 № 1.03-18 ОП, з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, ПОЕМ протокол від
07.03.18 № 8-3/18Е, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України
у Запорізькій області. На підприємстві створено службу охорони праці наказ №1-ОТ від
06.03.2018р.)
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки призначено інженера з охорони праці Федчишину І.В. (наказ №1ОТвід 06.03.2018р.)
Відповідальним за безпечну експлуатацію навантажувача по підприємству призначено
начальника цеху Ярошенко О.В. наказ №12-ОТ від 26.03.18), який пройшов навчання та
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій
області загального курсу «Охорона праці» протокол від 06.03.18 № 1.03-18 ОП, з курсу
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, ПОЕМ протокол від 07.03.18 № 8-3/18Е, перевірка
знань комісією Головного управління Держпраці України у Запорізькій області. Водій
навантажувача, який експлуатує навантажувач, Проскура К.О. пройшов навчання у ТОВ
«Центр сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки» та отримав професію
- водій навантажувача, протокол №686 від 13.09.2017, посвідчення АК 17-563
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять спеціальне
навчання, відповідні інструктажі, та навчання з питань охорони праці згідно
затверджених програм проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці
та за видами виконуваних робіт. Документація: журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці, журнал ведення протоколів засідання комісії з перевірки
знань з питань охороні праці, журнал протоколів перевірки знань, журнал обліку
засобів індивідуального захисту. Закон України «Про охорону праці», наказом по
підприємству 3-ОТ від 23.03.2018р. введено в дію: положення про службу ОП,
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, інструкції з охорони праці, в тому числі, інструкція «Інструкція з охорони праці
№31 ОП водія навантажувача», «Інструкція з охорони праці №15 ОП при виконанні
вантажно-розвантажувальних
робіт»,
Працівники
забезпечені
засобами
індивідуального захисту в повному обсязі згідно норм: захисні каски, респіратори,
захисні рукавиці, захисні окуляри,
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

з
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві в наявності: Закон
України «Про охорону праці», положення про службу ОП, положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з охорони
праці, НПАОП 0.00-1.62-12. «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»,
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт», типове положення про перевірку знань, положення про видачу спецодягу,
положення про розслідування нещасних випадків на підприємстві.
На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне
забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань.)
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

зращія зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
20 -У р.
територіальному ^органі
Держпраці

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.".

