
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

п ЛИП 2018ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  “Д-ЛАЙ Т1'
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

Ю ридична адреса: 52064, Дніпропетровська обл.. Дніпровський n-н, с. (  урсько-Лнтовське, ішов. 
Парковий, б. 1, кв. 14; Фізична адреса орендованого офісу: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Вознесенська. буд. 50, оф. 76: Код ЄДРПОУ: 35681503, М аяк О лександр Сергійович -  директор; 
тел. + 38(050)453-22-11___________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
тел./факс: +38 (056) 375-51-11, е-піаіі: dglifedgl.com.ua___________________________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;

д ія  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 монтажно-будівельних дільницях, згідно із підписаиими угодами і? замовниками_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

у м. Дніпро та у Дніпропетровській області______________________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди
Договір В ІДС У ТН ІЙ  ______________________________________________________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту' з охорони праці
Добровільний аудит не проводився______________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я. Маяк Олександр Сергійович, директор ГОВ «Д-ЛАЙТ»,_____________________________________________

(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: 
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра______________________________________________________

(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 
Кількість робочих місць (при виконанні робіт що декларується) 6 (шість)

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
в тому числі тих, на яких і с н у є  підвищений ризик виникнення травм 6 (шість)

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Підприємство орендує виробничо-технічну базу, що знаходиться за адресою:

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
49101, Дніпропетровська обл., м. Д ніпро, нр. О. Поля, буд. 48-Д

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) п

Інші відомості
Маяк Олександр Сергійович -  директор (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОГІ в обсязі загального курсу «Охорона

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
праці», протокол №218-1211 від 24 листопада 2016р.. і перевірка знань комісією Головного управління____

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 11 П АРІ І

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
0.00-1.15-07. протокол №  1012 від 19 жовтня 2016 р.~);______________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Сисоєв Дмитро Валерійович -  інженера-енергетик. відповідальний за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті відповідно до наказу №14- 
ОП від 06.02.2018 р. (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол №  1221 від
02 грудня 2016р.. і перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у  Дніпропетровській області 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол № 1012 від 19 
жовтня 2016 р.)___________________ __________________________________________________________________

Величко Анатолій Федорович -  інженер з охорони праці; відповідальний за дотримання вимог законодавства
3_питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті відповідно до наказу №08- 
ОП від 0 1.02.2018 р. (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці» протокол №  202-1210 
від 17 листопада 2016р.. і перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 протокол № 1012 від
19 жовтня 2016 р.)_________________

г.

Інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:_______________________________
На підприємстві функціонує Системи управління охороною праці (СУОП).________________________________
Розроблені та введені в дію  наказом №10-011 від 05 лютого 2018р. інструкції з охорони праці, у том числі 
інструкція з охорони праці №9 для робітників, які виконують роботи на висоті. № 10 для робітників, які 
виконують роботи на риштуваннях, підмостях. № 16 для робітників, які виконують роботи на 
гідропідйомниках та телескопічних вишках._______________________________________________________________

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці в ТОВ «Д-ЛАЙТ». яке введено в дію наказом №Р9-ОП від 05 лю того 2018р. 
Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, 
цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з 
питань охорони праці на своїх дільницях._________________________________________________________________

Наказом № -11-ОП від 06 лю того 2018 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі:

[ олова комісії: Маяк Олександр Сергійович - директор (перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу 
«Охорона праці», протокол №218-1211 від 24 листопада 2016р.. і перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 протокол № 1012 від 19 жовтня 2016р.):______________________________________

Члени комісії: Величко Анатолія Ф едоровича -  інженера з охорони праці (перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в 
обсязі загального курсу «Охорона праці» протокол № 202-1210 від 17 листопада 2016р. і перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 протокол № 1012 від 19 жовтня 2016 р.):__________________

Ш овгеля Інна М иколаївна -  виконавчий директор (перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу 
«Охорона праці», протокол №1221 від 02 грудня 2016р.. і перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07 протокол №  1012 від 19 жовтня 2016р.)._______________________________________

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному 
обсязі, комісією п ідприємства протокол перевірки знань №01 від 16 січня 2018 р.__________________________

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:

Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:_________________________
Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці:_________________________________________ __
Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці:___________________________________ ___
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“

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 
Ж урнал обліку наряд-допусків. тощо. _______

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Типовими галузевими 
нормами безкош товної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 працівникам та службовцям, які зайняті на 
будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах. Нормами безплатної видачі спеціального одягу. 
спеціального взуття та інших 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні 
журнали (пояс запобіжний безлямковий - 1 шт.. інв. №  175033. пояс стрічковий - 5 шт.. інв. № 009404. 009470. 
009155. 009388: строп канатний з амортизатором - 4 шт., інв. №  008493. 000658. 002509. 000655; строп 
стрічковий - 3 шт., інв. №00055. 025429. 7). акти випробовування № №  166. 167 від 21.06.2018 р.~). які 
передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті НГІАОГІ 0.00-1.15-07.____________

Працівники ГОВ «Д-ЛАЙТ». забезпеченні нормативно-правовими актами з охорони праці, навчально- 
методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.____________________________________________

М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.__________________________

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами, інструкціями
з охорони праці ______________________________________________________________________________

О. С. МАЯК
3568> & 0 з £ 7  (ініціали та прізвище)

05 ЛИПНЯ 201 8 І

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єкті^ господарювання у територіальному органі Держпраці
20 / І Г  р. N ^ /

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, усталювання 
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".

З


