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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праціВідомості про роботодавця ТО ВАРИ СТВО  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД АЛ ЬН ІСТ Ю  
«Н АУКОВО-ВИ РОБНИ ЧА Ф ІРМ А А М Г ЛТД»____________ ___________________________________________(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
__________________________ 49038, м. Дніпро, площа Старо,мостова, буд. 1, кв. 83_______________________місцезнаходження,
_____________________________________________ код СД РП О У 19440641___________________________________________код згідно з Є Д Р П О У ,
___________________________________ Директор Гнатів Григорій Тимофійович_____________________________прізвище, ім'я та по батькові керівника;
___________________ ______________________________тел. (056) 767 48 31____________________________________________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; 

____________________________________ на території України____________________________місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності передтретіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди________________________________згідно з додатком 1 до «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно- епідеміологічного характеру» (постанова КМ У № 1788 від 16,08,2002 р.) ТОВ «НВФ АМ ГЛТД» страхуванню не підлягає, тому що воно 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 05.02.2021 р._________

(звіт № 32349901-02.4(А)-10-0005.21 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва, проведеного ТОВ СП  «ТОВАРИСТВО  
Т ЕХ Н ІЧ Н О ГО  Н А ГЛ Я Д У ДІЕКС»)_______________________________________________________________________(дата проведення аудиту)

Я, Гнатів Григорій Тимофійович____________________________________________________________ _ _ _ _ _(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, устаткованняпідвищеної небезпеки: _______________________________________________________________________________________(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, щоє ємностями для газового моторного палива:______________________________________________________________та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.



• балони із зрідженим газом (пропан-бутан) типу 3-50-2.5-К Д С Т У  3245-95. 1996 р.в.,Україна -  3 од .;____________________________________________________________________ _________________________• балони із стисненим газом (кисень технічний) типу 40-150 ГО СТ 949-73, 1999 р.в.,Україна -  2 од.;______________________________________________________________________________________________• балони із зрідженим газом (вуглекислий газ) типу 50-150У ГО СТ 949-73, 2017 р.в.,Україна -  2 од.;______________________________________________________________________________________________• балон із стисненим газом (ацетилен) типу 40-150У ГО СТ 949-73. 2005 р.в., Україна;__________• балон із інертним газом (аргон) типу 50П-150Л ГО СТ 949-73. 2002 р.в., Україна._____________тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволукількість робочих місць: 6, на яких існує ризик виникнення травм: 3________________________________кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,підприємство орендує адміністративно-побутове приміщення, розташоване за адресом: м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2 (договір оренди № 48-15 від 12.11.2015 р., укладений з НВП «ОРБІТА») та виробничу базу, розташовану за адресом: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 122А (договір оренди № 11 -А від 29,12.2014 р.. укладений з ГІАТ« Д н і п р о п е т р о в с ь к м е т а л о п р о м » ) ._____________________________________________________________будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)Інші відомостіДиректор ТОВ «НВФ А М Г ЛТД» Гнатів Г.Т. пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «УКК «ГІРОФ1 ЛАЙН» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 213/4.5/2018 від17.09.2018 р.).______________________________________________________________________________________________________На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 12дп від 14,03.2017 р.). Голова комісії -  директор ТОВ «НВФ А М Г ЛТД» Гнатів Г.Т. пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 213/4,5/2018 від 17,09,2018 р.). Члени комісії: технічний директор Сазонов М .М ., головний інженер Кощоруба О .А . пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-969д/1 від23.12.2020 р.).______________________________________________________________________________________________________Наказом № 15дп від 14.03.2017 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства технічного директора Сазонова М .М . (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  директора ТОВ «НВФ А М Г ЛТД» Гнатіва Г.Т. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці уДніпропетровській області (виписка з протоколу № 299 від 16.10.2018 р.).__________________________Наказом № 57 від 25.11.2020 р. призначено відповідальним за безпечну експлуатацію балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом технічного директора Сазонова М .М ., у разі його відсутності -  директора ТОВ «НВФ А М Г ЛТД» 1 натіва Г Л ., які пройшли навчання вимог: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1409 від 12.11.2019 р.); НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання» у ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 2ц- 687д/2 від 22.09.2020 р.).________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,



________ Наказом по підприємству № ІЗдп від 14.03.2017 р. реорганізована служба з охоронипраці. Відповідальним за охорону праці призначено головного інженера Коцюрубу О .А . (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання вимог: Загального курсу з охорони праці. НПАОП 0,00-1.76-15 «Правила систем газопостачання» у ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяги з протоколів № 20-969д/1 від 23.12.2020 р.. № 20- 687д/2 віл 22.09.2020 р.); НПАОП 40.1-1,21-98 «Правила безпечної експлуатаціїелектроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УКК «ПРОФ1 ЛАЙН» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (виписка з протоколу № 299 від 16.10.2018 р.Г НПАОП 0.00-1.81- 18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1409 від 12.11.2019 р.У______________________________________________________________________________________________________наявністю служби охорони праці,Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які задіяні при експлуатації балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом -  газозварник Вюнов О.О. (посвідчення № 033403 від 20.10.2011 р. про присвоєння кваліфікації електрогазозварника четвертого розряду, видане ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ») та слюсар Василенко А,В . пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень, в т.ч. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання» комісією ТОВ «НВФ А М Г ЛТД» (протоколи № 112 від 10.11.2020 р.. № 114 від 25.11.2020 р.Г та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.__________Наказом № 58 від 25.11.2020 р. розроблена та введена в дію інструкція з охорони праці № 31 з безпечної експлуатації та зберігання балонів із стисненим, зрідженим, отруйним.вибухонебезпечним та інертним газом._______________________________________________________________________інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (на балони із зрідженим газом (пропан-бутан, вуглекислий газ), балони із стисненим газом (кисень технічний), балони зінертним газом (аргон).__________________________________________________________________________________________експлуатаційної документації,
Наказом № 13-1 від 16,05.2018 р, на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників._________________________________________Працівники ТОВ «НВФ А М Г ЛТД» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, захисними окулярами, рукавицями).________________________________________________________________________________________засобів індивідуального захисту,



Наказом № 43 від 24.01.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових актів, які використовуються при організації робіт підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМ У від 26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений Постановою КМ У від 25.11.2009 р. № 1262; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4,12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; Н П АО П  0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1,76-15 «Правила систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 40.1-1,21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: «Правила технічної експлуатаціїелектроустановок споживачів»; НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки вУкраїні».____________________________________________________________________________________________________________Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці піл час виконання робіт, які декларуються._________________________У ТОВ «НВФ А М Г ЛТД» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці Лг<Рґ7^ 20 р. № /<£-~____.
Примітки: І . Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метоюзабезпечення виконання вимог і Іорядку 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.
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