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Додаток8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

с -^

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ПРОМИСЛОВІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ» ГТОВ «ПРОМЗІЗ»!__________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

08298, Київська обл.. місто Ірпінь, селище міського типу Коцюбинська вул.Пономарьова. буд. 32.
телефаксу, адреса електронної пошти;

ідентифікаційний код 25585987. керівник - генеральний директор Гомоляко Андрій Анатолійович.
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

тел.: (044) 390-40-90. ел. пошта: info@promsiz.com.ua______ __________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи підвищеної небезпеки (переважно встановлення/монтаж/випробування страховочних систем4)
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

виконуються на об’єктах замовників, розташованих на території Дніпропетровської області______
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Приватне акціонерне товариство
(найменування страхової компанії,

«Страхова компанія «АРМА», строк дії - до 11.07.2018 року. № 011-777-00078 від 11.07.2017 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

висновок_________
(дата проведення аудиту)

експертизи № 80.2-04-05-2470.13 від 14.05.2013 р. ДП «КЕТН» Держгірпромнагдяду України.
Я. Гомоляко Андрій Анатолійович, генеральний директор ТОВ «ПРОМЗІЗ»__________
(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:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра:

2. Роботи верхолазні та скелелазні._____

(найменування виду робіт

Загальна кількість робочих місць 75. у т о м у

числі

на яких

іс н у є

ризик виникнення трамв 3._______

підвищеної небезпеки та/або машин, механізм Іи.

Офіс товариства знаходиться за його зареєстрованим міспезнаходжешиїм: 08298. Київська обл„
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

м. Ірпінь, смт. Коцюбинське. вул. Пономарьова. буд. 32. Будівель і споруд - 1 (на праві оренди).
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 0.______
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, 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:
Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань о х о р о н и праці та п р о м и с л о в о ї
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

безпеки - перший заступник генерального директора Олін Д.О. (наказ 2/1 від 02,02.2015 р.) разом з
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

членами постійно діючої комісії з перевірки знань з охорони праці (затвердженої наказом № 2 від
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

02.02.20 15р.) - Гомоляко A.A.. Максименко С.А. пройшли навчання та перевірку знань з «Загального
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

курсу з охорони праці11в навчальному центрі TQB "Добротвір" (НПАОПГ0.00-4.35-04), НПАОГКО.ООнормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

-4.12.05"). НПАОП(0.00-6.02-04). протоколи № 29 від 31.03.2016 р.. № №67 від 19.09.2017р . Відпові
дальним за безпечне виконання робіт на висоті наказом № 3 від 06.02.2017 р. призначено М урзу О.В..
який пройшов навчання та перевірку знань з правил охорони праці при виконанні робіт на висоті
(НПАОП 0.00-1.15-07) в навчальному центрі ФОП Гриценко А.І. (протокол № 3 від 30.01.2018р.).
Наказом № 2/1 від 02.02.2015 р. створено службу з охорони праці. Працівники товариства проходять
медичні огляди, навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони праці. Розроблені та
введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі під час виконання робіт на висоті. В наявності
необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що використовується при
виконанні робіт підвищеної небезпеки. Працівники TQB «ПРОМЗІЗ» забезпечені спецодягом та
засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні, системи страхування, каски,
інше спеціальне обладнання використовується за призначенням, зберігаються у технічно справному
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. В товаристві наявні
необхідні нормативно-правові акти з охорони праці. Матеріально-технічна база відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

(ініціали та прізвище)

(підписі

«28» травня 2018 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальтомуоргані
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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 номе^облі&ОЯОЇ'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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