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Відомості про роботодавця ^ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

«УКРПРОМСЕРВІС»
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

50003, Дніпропетровська о б л ., Криворізький р-н,

с.Новопілля,

в у л .Садова,б у д .1А

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

ЄДРПОУ30502268,керівник Добровольсысий Віктор Васильович,

т е л . (056) 404-79-97,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

_ukrpromservis2014@ukr .net________________________ _______ ____________
адреса електронної пошти;

технологічний транспортний засіб експлуатується згідно з договорами підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

_ на території Дніпропетровської області
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устакорання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
страхування не проводиться,

тому що ПП ВО «УКРПРОМСЕРВІС» не користується
(найменування страхової компанії,

та не володіє об'єктами підвищеної небезпеки______________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
;
___________ _________ ________
не проводився
_______________ І ________ ________
(дата проведення аудиту)

Добровольський Віктор Васильович,

Я,

(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 експлуатації
(застосування)
таких машин,
механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки:
технологічні транспортні засоби,

а саме: екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ,

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

2017 року випуску,

Велика Британія,

д е р ж .нормерний знак Т 0 8 4 1 1 А Е ____ _

тхп або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконукгься та/збз експлуатуються

робочих місць - 1, в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 1, одна адміністра(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений

тивна будівля,

виробнича база,

об'єкти

замовника згідно з договорами підряду

ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор Добровольський Віктор Васильович пройшов навчання
(прізвище,

ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

_в ТОВ «НКЦ Моноліт» з загального курсу охорони праці;

перевірку знань з_____

охорони праці та промислової безпеки; наявність служби схорони праці, інструкцій про проведення

питань охорони праці комісією з перевірки знань з питань охорони праці_______
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Криворізького гірничопромислового управління територіального Головного______
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

управління
№ 868-к,

Держпраці

у

Дніпропетровській

області

протокол

від

16.09.2015р,

відповідальним
за
безпечну
експлуатацію
та
технічний
стан
наказом
п<
підприємству від 30.11.2017р. № 126-А призначений механік Виговський Леоні
Володимирович, який пройшов навчання в ТОВ «НКЦ Моноліт» з загального курс
охорони праці, перевірку знань з питань охорони праці комісією з перевірк
знань з питань охорони праці Криворізького гірничопромислового управлінн
територіального Головного управління Держпраці у Дніпропетровській област
протокол від 05.04.2 018р.№ 4/18,

наказом по підприємству від 03.12.2013р.
№ 31-А створена служба охорони
праці,відповідно
до
наказу,
особою
відповідальною
за
дотриманням
вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки призначена інженер
з ОП Юдакова Олена Петрівна, яка пройшла навчання в ТОВ «НКЦ Моноліт» з
загального курсу охорони праці, перевірку знань
з
питань охорони праці
комісією
з
перевірки
знань
з
питань
охорони
праці
Криворізького
гірничопромислового управління територіального Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області протокол від ЗО.11.2016р. № 11/107,
наказом по підприємству від 01.12.2017р.№ 126-А введено в дію інструкціі з
охорони праці за професіями та видами робіт, наказом по підприємству від
02.09,2015р. № 89-Ä створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці
у складі: голова комісії директор Добровольський В.В., члени комісії: головний
інженер Демченко А.М., інженер з ОП Юдакова О.П., у відповідності до вимог
Типового
положення
про
порядок
проведення
навчання та
перевірки
знань
розроблено положення підприємства про навчання з питань охорони праці, а також
формуються плани-графіки
проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони
праці,
під
час прийняття
на
роботу
таперіодично
працівникам
проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці, в наявності експлуатаційна документація
на устаткування підвищеної небезпеки:
керівництво з експлуатації заводувиготовлювача,____ працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами
видачі
(рукавиці
комбіновані,
жилет
сигнальний,
каска),
підприємство

Примітки: і. Фізична

особа-гіідприємець 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,
устаткування 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
у паспорті.
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