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ггчЕгав — '
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю_____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Елпромпроект», 65091, м. Одеса, вул. Південна, буд. 26 код ЄДПРОУ 35359577,__________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Стансе Красен Іванов, тел. 048-733-13-12, www.elpromproekt.com_____________
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; 
__________________________________Дніпропетровська область ____________

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 відсутня_______________________

(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,_________ _________Стансе________ Красен________ Іванов________________________
(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, устатковання

підвищеної небезпеки: технологічні транспортні засоби:

експлуатацію екскаватора CATERPILLAR M315D рік випуску 2013, ідентифікаційний номер 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

(зав./шасі) CATM315DHJ5B00626, номер двигуна С4Е27510, виготовленого за межами України,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

реєстраційний номер 21585ВН, зареєстрований ДІСГ в Одеської області м. Одеса 04.12.2013 р.,
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

свідоцтво серія ЕА № 059742, та експлуатацію екскаватора-наванталсувача JCB ЗСХSITEMASTER
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

рік випуску 2011, ідентифікаційний номер JCB3CXPCT02004151, номер двигуна
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих 

SB320/40344U2009510, виготовленого за мелісами України, реєстраційний номер 15511ВН,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

зареєстрований ДІСГ в Одеської області м. Одеса 23.05.2011 р., свідоцтво серія АС № 148190 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

робочих місць 10, з них 2 на яких існує підвищений ризик виникнення травм, дільниця механізації

http://www.elpromproekt.com


uni відомості Касьяненко Леонід Євгенійович - наказом по підприємству від 02.09.2013 р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

№ 1-13/ВК призначений відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

праці та промислової безпеки, наказом по підприємству від 12.09.07року № 24 створено службу 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

охорони прані, наказом по підприємству від 12.12.2016 №29-16/017, введено в дію інструкції 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

з охорони прані за професіями та видами робіт, посадова особа пройшла навчання з питань 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

охорони прані в НЦ ТОВ «Миколаївський інститут професійного розвітку і освіти», протокол 
перевірки знань від 08.11.2017 № 162-11-17/20. наказом по підприємству від 20.11.2017 № 33-17/ОП 
створено комісію з перевірки знань з питань охорони прані, 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 та 
періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці, працівники забезпечені засобами захисту згідно з 
нормами видачі. • пїдйртмство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з 
питань ох&

К.І. Станєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &&Л 20

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.".


