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ДЕКЛАРАЦІЯ 2 2 г"  ‘ І
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АКВІТІНІЯ-ПРОМ», 50047, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
вул. Сергія Колачевського, буд. 58, кв. 63,______________ ЄДРПОУ: 41587045

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження , код згідно з ЄДРПОУ, 
__________Зелінський Олег Васильович (097) 298 21 47, akvitiniya@gmail.com
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 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;
Згідно з укладеними договорами підрядів на пуоммайданчиках ХОЛДІНГА 
МЕТШВЕСТ, зокрема ПраТ «ПІВНГЗК» та ПрАТ «ЦГЗК» - тернівський район, 
ПуАТ«ПівдГЗК»-інгулеиький район.________________________________________._____ місце
виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами_____стосовно_____ ві дттткодування_____ наслідків_____ можливої_____шкоди_____
____ Згідно додатку 1 до порядку та правіш проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 
16.08.2002 року на ТОВ «АКВІТІНІЯ-ПРОМ» страхування не проводиться, так як він не є 
об'єктом_______ підвищеної небезпеки__________________________________ .________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони__________праці і
._______ Добровільний аудит з охорони праці не проводився_______________
(дата проведення аудиту)

._______ Я, Зелінський Олег Васильович____________________________
(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 підвиптеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки____________________________________ :
І.Роботи,що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку)__________ .
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів устатковання підвищеної, 

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
________ робочих місць - 8 , в тому числі на яких існує підвищений ризик -8______

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
одна адміністративна будівля, одна виробнича база ,а також приміщення, які надаються 
Замовником, згідно з договорами підряду______________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор Зелінський Олег Васильович пройшов навчання в Приватному закладі 
«ЦПОН» витяг з протоколу №031/4.20-2018 від 15.12.2017р .засідання комісії ЕУ
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Держпраці України у Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону 
праці, організації роботи з охорони прані, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги 
потерпіліш у разі нещасного випадку, управління робота.пи з профілактики та ліквідації 
наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників» (Загальний курс ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБНА.3.2-2-2009); витяг з 
протоколу №031/4.20-2018 від 15.12,2017р. засідання комісії ГУ Держпраці України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті»; Наказом по підприємству №5/011 від 
09.01.2018р..відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті по підприємству в 
цілому та на об'єктах ПрАТ «ПІВНГЗК, ПрАТ «ЦГЗК» та ПрАТ «ПівдГЗК» холдінга 
МЕТІНВЕСТ - призначено заступника директора з виробництва Зелінського Василя 
Сергійович , який пройшов навчання в Приватному закладі «ЦПОН», витяг з протоколу 
№031/4.20-2018 від 15.12.2017р .засідання комісії ГУ Держпраці України у Дніпропетровській 
області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання 
першої медичної допомоги потерпіліш у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (Загальний курс ОП), НПАОП 45.2-7.02- 
12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 
(ДБНА.3.2-2-200;витяг з протоколу №031/4.20-2018 від 15.12.2017р. засідання комісії ГУ 
Держпраці України у Дніпропетровській області з перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; Наказом № 6/1 від 
03.10.2017року створено службу охорони праці, наказом № 2 від 02.10.2017 року 
затверджено Положення про службу охорони праці та Положення про систему 
управління охороною праці. Інженер з охорони праці -  Кам'яна 11.0. яка пройшла навчання 
в Приватному закладі «ЦПОН»; витяг з протоколу №734-16-07 від 27.09.2016р.засідання 
комісії ГУ Держпраці України у Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, 
організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних 
оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпізим у 
разі нещасного випадку, управління роботами з профізактики та ліквідації наслідків аварії, 
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вішоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників» (Загальний курс ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБНА.3.2-2-2009); Витяг з протоколу
№1151/4.20-2017 від 22.12.2017р._____ засідання комісії ГУ Держпраці України у
Дніпропетровській області з перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті
Наказом по підприємству 14/ОП від 07.10.2017. в ТОВ «АКВІТІНІЯ-ПРОМ> 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, 
тому числі при виконанні декларуємих робіт

№ 2 - для монтажника металевих та залізобетонних конструкцій;
№ 5 -  для електрозварника ручного зварювання;
№ 6 -  для газозварника та газорізальника;
№7 -  для електрогазозварника:
№8 - для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
№11 -  для стропальника;
№12 -  під час вантажо - розвантажувальних робіт;
№13-про порядок огляду знімних вантажозахватних пристроїв і тар
№14 - для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщений



вантажів вантажопідіймальними кранами;
№16 -  під час виконання робіт на висоті;
№ 17 -  під час роботи на риштуваннях та помостах;
№17/1- при роботі із застосуванням драбин і драбинок;
№19 - при застосуванні запобіжних поясів;
№ 21- під час експлуатації ручного електричного інструменту;
№26 - Про іа \т и  пожежної безпеки під час ведення будівельних робіт;

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються 
згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праиі». затверджене наказом наказом № 2 від 02.10.2017 року

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Наказом по підприємству №22/ОП від 22.12.2017р.створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праиі у складі: голова комісії Зелінський О.В.-директор; члени комісії: 
Зелінський В.С.-заступник директора з виробництва. Кам'яна Л.О.-інженер з ОП у 
відповідності до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праиі», затвердженого наказом № 2 від 02.10.2017 р. Згідно до вимог 
Положення плануються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань під час 
прийняття на роботу та періодично під час роботи працівникам проводяться 
інструктажі з питань охорони праиі,з реєстрацією в Журналах інструктажів з питань
охорони праці: працівники ТОВ «АКВПІНІЯ-ПРОМ»____ забезпеченні засобами
індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі, (спецодяг, спеивзуття на 
діелектричній нековзкій підошві, ,рукавиці комбіновані ,шолом захисний, ,окуляри 
захисні, респіратори, при роботі на висоті запобіжні пояса лямкові, запобіжні фали, і 
т.д. На підприємстві обладнано кабінет охорони праиі (площа 18кв.м )
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Товариство забезпечене необхідною навчально - методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праиі, також 
в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використаються при проведенні декларуємих робіт

нормативно- правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 

праиі та промислової безпеки.

О.В. Зелінський 
(ініціали та прізвище)

/ f  03 20#Р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці o f /  ' г _______ .

(підпис)

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, 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.".


