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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
«ЕКОСТАР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

02160, м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, оф.3-247. Код згідно з ЄДРПОУ
39239746
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор - Дудченко Наталія Станіславівна, (044) 467-73-11,
прізвище, ім' я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

ekostarlO@ukr.net
адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім' я та по батькові, серія і цомер паспорта, ким і коли виданий,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса
електронної пошти;

49051, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 139 К.____________________
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 відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
(найменування страхової компанії,

_______ з 07 березня 2018 року до 06 березня 2019 року._______ № 347.994138990.3083
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
_____________________________26 квітня 2018 року___________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Дудченко Наталія Станіславівна
(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
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господарювання (п. 7 додатку 6 до 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 - 6.__________ У тому числі з підвищеною небезпекою - 1.
кількість робочих місць, утом у числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 'равм,

Навчальна аудиторія «Охорона праці» - 1._________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об' єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Призначено наказом № 5-ОП від 22 березня 2018р. відповідальним за ОП
(прізвище, ім' я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки;

- Федоренко Марина Петрівна (протокол від 22.04.17р.№253-17)
- Романенко Петро Петрович (протокол від 22.04.17р.№253-17)
- Кахно Микола Олексійович (протокол від 22.04.17р.№253-17)
- Бачинський Володимир Степанович (диплом MB №15000213)
- Волошаненко Олександр Іванович (диплом А-І №845595)
Наказ 12-ОП від 20.02.2018 р. Про створення служби охорони праці.
наявністю служби охорони праці,

•
•
•
•
•
•

Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці
Інструкція первинного інструктажу з питань охорони праці
Про заходи пожежної безпеки
3 електробезпеки
Надання першої медичної допомоги
При експлуатації ПЕОМ_____________________________________________________

інструкція
інструкція
інструкція
інструкція
інструкція

№1
№2
№З
№4
№5

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

1. «Положення про СУОП» затверджене наказом від 20.02.2018 р. за № 02-ОП.
2. «Положення про службу охорони праці», затверджене наказом від 20.02.2015 р.
за № 02-ОП.
3. «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці», затверджене наказом від 20.02.2018 р. за N9 02-ОП.
4 . «Положення про комісію з питань охорони праці» затверджене наказом від
20.02.2018 р. за № 02-ОП.
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5. «Положення про розробку інструкцій» затверджене наказом від 20.02.2018 р. за
№02-ОП.
6. Наказ «Про затвердження інструкцій з охорони праці» № Об-ОП від 22.02.2018 р.
7. Наказ «Про створення на підприємстві постійно діючої комісії по перевірці знань з
питань охорони праці» № 08-ОП від 22.02.2018 р.
8. Програма вступного інструктажу.
9. Програма первинного інструктажу.
10. Тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з охорони
праці.
11. Навчальні програми та тематичні плани навчання посадових осіб та фахівців з
питань охорони праці, 22 напрямки.
12.Закон України «Про охорону праці».
13. Кодекс цивільного захисту України Верховна Рада Україні від 02.10.2012р. №5403VI, глави 13,14.
14. Накази та постанови Кабінету Міністрів стосовно питань охорони праці («Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці», «Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві» та ін.).
15. Нормативно-правові акти з охорони праці згідно з напрямками навчання.
16. Стенди, плакати згідно з напрямками навчання.
17. Методичний матеріал для проведення перевірки знань.
18.Обладнання та пристрої для проведення практичного навчання та перевірки
знань.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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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.

