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2ТЧЕРД»
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦМОНТАЖКРАН
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50029, Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул.Тихвінська, буд.16 ЄДРПОУ 32263600
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_____ директор Дунда Євген Олександрович, моб.тел.067-230-77-90

E-mail:

smk-kr@ukr.net

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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 телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об’єктах замовника на території Дніпропетровської області, в м. Кривий Ріг, ПАТ «ІНГЗК:
«АТ УГМК» , згідно укладених договорів підряду__________________________________________
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
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особамі
згідно постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №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 : не проводився_______________
(дата проведення аудиту)

Я, Дунда Євген Олександрович_______________________________________________________
(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 підвищено
небезпеки та/або експлуатації (застосування)таких машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпе
_________ Роботи верхолазні_______________________________________________________________
(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,

кількість робочих місць-5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-5
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Дунда Євген Олександрович, директор товариства-відповідальний за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов навчання в Приватному закладі
«Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області,з курсу «Охорона праці-загальний курс»,протокол №505 від 15.07.2016р. та
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»(НПАОП 0.00-1.15-07), протокол №463 від
01.07.2016р.
Наказом №03-ОП від 04.01.2018р створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони
праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників товариства,атестована з
питань охорони праці та відповідних НПАОП.
Голова комісії : директор товариства Дунда Євген Олександрович; члени комісїпначальник дільниці
Єеряков Андрій Володимирович, пройшов навчання з курсу «Охорона праці-загальний курс»(Протокол
№2/43 від 08.02.2018р.,посвідчення №1483); майстер (виконуючий обов’язки .інженера з охорони праці)
Дімченко Олександр Володимирович пройшов навчання та перевірку знань навчання в Приватному зак
ладі «Центр професійної освіти і навчання» з курсу «Охорона праці-загальний курс» (Протокол № 423/1
від 04.09.2015р.) та пере-вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області з питань охорони праці «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»(НПАОП 0.00
1.15-07),(Протокол №463 від 01.07.2016р.).
Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті назначено начальника дільниці Серякова Андрі
Володимировича (наказ .№02-ОП від 04.01.2018р), пройшов відповідне навчання в Приватному закладі
«Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області з питань охорони праці «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті»(НПАОП 0.00-1.15-07) :(Протокол №463 від 01.07.2016р).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони прац
та промислової безпеки ;

Наказом №05-ОП від 05.01.2018р.створено службу з охорони праці, в особі Дімченко Олександра
Володимировича- майстер (виконуючий обов’язки .інженера з охорони праці.
Комісією в складі директора товариства Дунди Є.О., начальника дільниці Серякова А.В.; в.о.інженера з
охорони праці Дімченко О.В., щороку проводиться спеціальне навчання та перевірка знань з питань
охорони праці та правил охорони праці під час виконання робіт на висоті у працівників,які виконують
роботи на висоті:(Протокол №02/01 від 02.01.2018р.). Навчання та інструктажі з питань охорони праці
проводяться у відповідності до вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці». Наказом № 04- ОП по товариству від 05.01.2018р. № 10- ОП
введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в т.ч. інструкція з охорони праці
під час виконання робіт на висоті № ОП-07.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці,

Працівники товариства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до
діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості, в тому числі для
виконання верхолазних робіт. В товаристві впроваджене регулярне,відповідно до встановлених термінів
випробовування і перевірка придатності 313 , з видачею актів,відповідно діючих нормативно правових
документів. Використовуються пояси запобіжні лямкові типуІПЛ-К ( дата випуску 24.04.2018р.)
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Товариство забезпечене нормативно-правовою та навчально-методичною документацією з питань
охорони праці, а саме:1).Закон України «Про охорону праці».2).Інструкції з охорони праці по
професіям,складені відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.004.15-98)..3)Типове положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці» (НПАОП 0.00-4.12-05). 4). Положення «Про систему управління охороною праці (СУОП)».
5). Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), 6)Положення
«Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.004.01-08). 7) Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників (НПАОП
0.00-7.11-12) та інші.
У товаристві відведено та обладнано кабінет охорони праці, оснащений оргтехнікою, навчальними
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальни
ми програмами,необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового
законодавства і охорони праці.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки під час виконання верхолазних робіт, які декларуються.
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональний
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.".

