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& Відомості про роботодавцю

Товариство з обм еженою в ід п о в ід а л ь н іс тю «Днепрспецремонт»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

50000, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг ,вул. В. Великого буд. 29В прим. 122;
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____ЄДРПОУ 31256586_____ Логвиненко Жанна Никифорівна_________________
__________ тел. 410 02 14 dsr2208@ukr.net___________________________________
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 об’єктах замовника на території Дніпропетровській області.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами, згідно постанови Кабінету Міністрів від
16.08.2002р. N2 1788 страхування не проводиться так як товариство 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
Добровільний аудит з охорони праці не проводився, заплановано проведення на
підприємстві добровільного аудиту з охорони праці відповідно до чинного
законодавства.____________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я,

Логвиненко Жанна Никифорівна - директор_________________________
(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:
Технологічний транспортний засіб - ЗО одиниць, а саме: - бульдозер гусеничний Р6Ц
сСАТЕЦРІНАЦ» (6 одиниць) - 2 один. 2011р.в., 2 один. 2012р.в. та 2 один. 201 Зр.в.__
Японія: автогрейдер 160Н «САТЕРРИІ-АР», 2008р.в., Японія;

автосамоскид «НОУУО»

7.7 3317Р3067\Л/, 2007р. в., Китай; автосамоскид «НОУУО» ZZ 3327М3447УУ. 2007р. в.,
(найменування виду робіт

І

Г

Китай; автосамоскид «HOWO» ZZ 3327N3647W. 2007р. в., Китай; екскаватор JCB ЗСХ,
2010р.в., Англія;

екскаватор JCB JS330LC (4 одиниці) - 2 один. 2010р.в. та 2 один.

2011р.в., Англія; екскаватор ЦСВ ЗЗОМЕ, 2008р.в., Англія;

екскаватор Х В ЦвЗбОбС

підвищеної небезпеки,та/або машин, механізмів,

(6 одиниць) - 1 один. 2010р.в. та 5 один. 2013р.в., Англія;
СРСР;

бульдозер Т-170 1992р.в., СРСР;

бульдозер Т-1 ЗО 1990р.в.,

трубоукладач ТГ-124А. 1986р.в., СРСР;

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка(за наявності),

трубоукладач ТГ-124А, 1988р.в., СРСР;
СРСР;

трубоукладач ТГ-124 (2 одиниці), 1990р.в.,

бульдозер D65EX-15ЕО »KOMATSU», 2007р.в., Японія;

автогрейдер 160К

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

«CATERPILLAR», 2013р.в., Японія; бульдозер «CATERPILLAR» D8R. 2012р.в., Японія.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць: 12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

виникнення травм 12 будівель і споруд (приміщень) - 4, виробничих об’єктів - 2
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: 50000, Дніпропетровська обл. м.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Кривий Ріг ,вул. В. Великого буд. 29В прим. 122.____________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші

відомості

Логвиненко Жанна Никифорівна - директор пройшов навчання та
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

перевірку знань з курсу «Охорона праці - загальний курс» в навчально-курсовому
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

центрі «Моноліт» (протокол N21 посв. №000041 від 17.01.2016р).________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці,
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

наказ від 03.01.2018 року, члени якої: Головний інженер - Сердюк Олександр
нормативно-правової та матеріально-технічного забезпечення)

Іванович, головний енергетик - Єгоров Валерій Валерійович, інженер з охорони
праці - Істомін Сергій Юрійович пройшли навчання та перевірку знань в
навчально-курсовому центрі «Моноліт», а саме: з курсу «Охорона праці загальний курс», протокол від 17.01.2016 року N2 1; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці при виконанні робот на висоті» протокол № 21-к від 17.01.2016
року; протокол від 14.03.20l6 року про підтверджений V групи до та вище 1000В
особи, яка відповідає за електрогосподарство (головний енергетик Єгоров В.В.),
протокол №9/7 посв. №008081 від 06.09.2017 р. про підтвердження V групи до та
вище 1000В (головний інженер - Сердюк О.І.)
Посадові особи підприємства призначені наказом по підприємству
відповідальними за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
- N2172 від 03.01.2018р., про призначення особи, відповідальної за безпечне
ви конання робіт на об’єктах замовників (головний інженер - Сердюк О.І.):
-№171 від 03.01,2018р., про призначення особи, відповідальної за видачу
нарядів-допусків під час виконання робіт на об’єктах замовників (головний
інженер - Сердюк О.І.);
- №169 від 03.01.2018р., про призначення відповідальної особи за безпечне

і

- №169 від 16.01.2018р., про призначення відповідальної особи за безпечну
організацію робочого місця під час виконання робіт на висоті (головний інженер Сердюк О.І.)
- №172 від 03.01.2018р. про призначення осіб, відповідальних за облік,
зберігання та видачу запобіжних поясів та канатів (головний інженер - Сердюк

ШЛ
- N2172 від 03.01.2018р., про призначення особи, відповідальної за облік,
зберігання та видачу засобів індивідуального захисту (головний інженер Сердюк О.І.);
- №179 від 03.01.2018р., про призначення відповідальної особи за пожежну
безпеку на підприємстві (головний інженер - Сердюк О.І.):
- N2175 від 03.01.2018р. про призначення особи, відповідальної за
електрогосподарство підприємства та його заступника (головний енергетик Єгоров В.В.);
- N2175 від 03.01.2018р. про призначення особи, відповідальної за безпечне
виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (головний
енергетик - Єгоров В.В.):
- N9178 від 03.01.2018р. про призначення відповідальної особи за безпечне
виконання і контроль зварювальних робіт (головний інженер - Сердюк О.І.):
- №180 від 03.01.2018р. про призначення особи, відповідальної за безпечне
виконання робіт інструментами та пристроями (головний інженер - Сердюк О.І.):
- №175 від 03.01.2018р. про призначення особи, відповідальної за облік«
зберігання та видачу електрозахісних засобів (головний енергетик - Єгоров В.В.:
Які пройшли відповідне навчання та перевірку знань в навчальному центрі з
питань охорони прані, та мають діючи посвідчення.
Наказом по підприємству від 13.01.2014 року N21 створена служба охорони
праці на підприємстві.
____________________________________________
Робітники підприємства у встановленому порядку проходять навчання,
перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони прані. Наказом по
підприємству № 152 від 03.01.2018 року «Про затвердження інструкцій з охорони
прані на підприємстві», затверджені інструкції з о х о р о н и праці які діють на
підприємстві (до складу включені інструкції з безпечного виконання робіт
підвищеної небезпеки), в тому числі №ВД-02 - інструкція з безпечного виконання
робіт на висоті: №ВД-06 - з безпечного виконання робіт в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В.; №ВД-10 - з безпечного виконання
зварювальних робіт; та інші._____________________________________________
8 наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
числі на те що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Працівники підприємства забезпечені у повному обсязі спецодягом та засобами
індивідуального захисту (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками,_______
запобіжними поясами та інше. Працівники (машиніст бульдозера, машиніст
екскаватора, машиніст автогрейдера, машиніст трубоукладача) пройшли_______
перевірку знань правил, норм і інструкцій з охорони праці в повному__________
обсязі
_____________ _____________________________

Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.___________________________________
8 наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реестру НПАОП.
нормативно-правової та матеріально-технічного забезпечення)

Ж.Н. Логвиненко
(ініціали та прізвище)

Декларація-зареєстрована у журналі
територіальному органі Держпраці
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Примітка:
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, 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 в паспорті.
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