
Центр надання адм іТ>'’ ДЕКЛАРАЦІЯ
м.  Дні пра . . .  -  ^відповідності матеріально-технічної бази роботодавця

вх. ї (( '^/’вимогам законодавства З питань охорони праці
„______ .............—  Та пРомислов°ї безпеки

Відомості про роботодавця Товариство З обмеженою відповідальністю «РЕМОП-
ТИМАБУД»_________

(для юридичної особи: найменування
50029, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 31/80______________________________________

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

код ЄДРПОУ 39988874; КВЕД 41.20________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ код виду діяльності згідно з КВЕД,

Директор: Киян Андрій Володимирович_____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
тел,067-518-76-92, геторбзбгоу@дтаі!.сот____________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Згідно договорів підряду на об'єктах Замовника на території Дніпропетровській

місце- (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
області_______________________________________ ______________________________________

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 відсутній_____ ____________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Киян Андрій Володимирович_________________________________________
(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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В 
та в зонах дії струму високої частоти

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,



устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 4, на яких існує ризик виникнення травм:4
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

офісне приміщення розташоване за адресою: вул. Ватутіна 31/80, виробниче

виникнення травм,будівель і споруд (приміщень), 
приміщення____ розташоване_____За_____адресою:_____згідно_____договорів_____підряду

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор - Киян А.В., пройшов навчання та перевірку знань з ку
рсу «Охорона праці-загальний кус» у ТОВ «НКЦ Моноліт» (протокол від 28.10,2015 
року №1020-к) .__________________
Відповідальним За електрогосподарство, За безпечну експлуатацію та обслугову
вання електроустановок призначено головного енергетика Католиченко’ Віктора Па
вловича (наказ від 05.07,2017 №53), який пройшов відповідне навчання та переві- 
рку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (про
токол від 16.06.2017р. №489), З «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол від 23.06.2017р. №515) у ПЗ «Центр професійної освіти і
навчання»

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог

Наказом підприємства від 01,12.2015 №45 створено службу З охорони праці.
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби 
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку Знань та відповідні ін
структажі з охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони 
праці, в тому числі ОП.ОЗ.16 — інструкція з охорони праці для електрослюса
ря (слюсаря) чергового та із ремонту обладнання.

з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі 
та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.________________

засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної
Працівники ТОВ «РЕМОПТИМАБУД» забезпечені спецодягом та засобами індивідуально
го захисту в повному обсязі. Засоби електрозахисту зберігають у технічно справ
ному стані та проводять їх технічне обслуговування, а також експлуатаційні ви- 
пробування відповідно до вимог законодавства та документів З експлуатації виро-
бників.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства З питань охорони
праці та промислової безпеки

бази, наві4АЯІЛ^і^1ФЗЕ^^йвте) забезпечення 
І і Ь /  з  ОБМЕЖЕНОЮ \ < Y V

відповідальністю v \ \

і "РЕМОПТИМАБУД"! А .В . Киян

з̂ 2о а, Ідентифікаційний код 

............... -39988874 '£ у і
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналЗ>їа2лЕЙ?у суб'єктів господарювання
льному органі Держпраці 2 р . № / 6 1 *  S-cT / ^ / ^--

"територіа-

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 екс
плуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазнача
ється фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмо
вляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


