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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства.з питань охорони праці
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Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО______
_________________________ «ТЕХНАЛАДКА»_________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50103, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 118, кв. 24
місцезнаходження,

_______________________ код ЄДРПОУ 30166717_____________________ _
код згідно з ЄДРПОУ,

____________ керівник - директор Бабчук Анатолій Андрійович____________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел. 067-792-04-70, e-mail: pp.tehnaladka@ukr.net
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 телёфону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________ Згідно договорів підряду на обєктах замовників на території______■
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Дніпропетровської області ( в т.ч. виробничий майданчик ТОВ "МЕТІНВЕНСТмашин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

_______________ КРМЗ", м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1).___________________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
________________________ Не укладався_______________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
_____________________________ не проводився_____________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Бабчук Анатолій Андрійович______________________________________
(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:
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів_____________________
(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,

42 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 42
кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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офісне приміщення за адресою: 50103, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

вул. Героїв АТО, буд. 118, кв. 24 (договір оренди квартири від 02.12.2013
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

укладений з орендатором Бабчуком А. А.)__________________________________
Інші відомості: Директор Бабчук А.А. пройшов навчання та перевірку знань
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

питань охорони праці в ПП "КРІОЛ" (посвідчення №00000626 на підставі_______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

протоколу від 11.04.2018 № 93/4.11-18 засідання комісії з питань охорони праці
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.________________
________ Наказом від 01.02.2018 № 7 переглянуті та затверджені «Положення
про систему управління охорону прані», «Положення про службу охорони праці»,
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань_____
охорони праці», «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки».____________________________________________
Наказом від 28.05.2014 № 8 створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - директор Бабчук А.А.
Члени комісії: технолог Ковальська С.А.. економіст Ковтанюк С.В. Всі члени
комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ПП
«КРІОЛ» (посвідчення № 00000626. №00000584 та № 00000583 на підставі
протоколу від 11.04.2018 № 93/4Л1-181.
Наказом від 10.02.2017 № 23 призначено відповідальним за безпечне
виконання робіт з перевірки справності та прочищення газоходів - Бабчук А.А.,
який пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання» (посвідчення № 00000653 на підставі протоколу
від 18.04.2018 № 113/4.11-18 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області).__________
____На підприємстві діє служба охорони праці, в особі директора Бабчука А.А.
Наявністю служби охорони праці,

(наказ від 01.02.2016 № 24).______________________________________________
Наказом від 01.02.2016 № 25 переглянуті та затверджені інструкції з
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

охорони праці, проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, що
підтверджується відмітками в журналах реєстрації інструктажів.
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, навчені за професією
робітників по обстеженню, ремонту і чищення димарів, повітропроводів ПП "КРІОЛ"
Бабчук А.А. —протокол від 18.04.2018 № 113/4Л1-18 № 00000653_______________
Працівники, що виконують заявлений вид робіт, періодично проходять______
медичний огляд та психофізіологічне обстеження (останній медичний огляд_____
працівники пройшли за місцем проживання в період з лютого по березень________
місяці 2018 року)._____________ ______________________________________ ___
_____ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на
експлуатаційної документації та

обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні
заявлених робіт підвищеної небезпеки._____________________________________
_____ Працівники ПП «ТЕХНАЛАДКА» в повному обсязі забезпечені___________
засобів індивідуального захисту,

спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог___________

з
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників______
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту». Під час виконання робіт використовуються пояси запобіжні,_______'
каски, драбини та інше, що знаходяться у технічно справному________________
стані та проходять технічне обслуговування, ремонт, експлуатаційні___________
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.___________________________________________________________
_____ Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою._____
нормативно-правової та

Обладнано куточок з охорони праці, оснащений наглядними та навчальнометодичними матеріалами. В наявності достатня кількість___________________
законодавчих та нормативних документів, в тому числі нормативно-правових
актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм тощо в паперовому________
вигляді та на електронних носіях. Фонд нормативних документів також постійно
поповнюється за рахунок періодичних- видань._______________________________
_____ Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості_______
___ _________
забезпечені оргтехнікощ, меблями тощо.
А.А. Бабчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному
органі
Держпраці
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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.”.
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