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відповідності м атеріально-технічної бази вим огам ■
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХМАШ»__________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 49022 м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 946_____________________________________
місце знаходження

Код ЄДРПОУ: 13437402_______________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

Директор Коломоєпь Олександр Олександрович_______________________________________________
прізвище, імя та по батькові керівника

Телефон: ( 056) 375 - 77 - 61 ,__________________________________________________________________________________
номер телефону,

aozt@techmash.dp.ua________________________________________________________________________
номер телефону телефаксу, електронна адреса:
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;

роботи підвищеної небезпеки виконуються об’єктах замовника міста Дніпро. Дніпропетровської
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

області_______________________________________________________________________________________
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався_____________________
(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 . Коломоєць Олександр Олександрович_______________________________________________ 1
(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

Загальна кількість робочих місць: 313. з них 34 - ІТП. 251 - робітники, з них - 48, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм___________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Кількість споруд - адміністративно - побутовий

к о р п у с , адмінистративно-технічний

корпус

з

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

обслуговуванням автомобілів, виробничий корпус № 1.2.3. КПП. складальний цех № 3. склад готової
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

продукції, дільниця нестандартного устатковання; електромонтажна дільниця______ _
дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Функції служби охорони праці покладено на начальника відділу охорони праці_____
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

Дорошенко JI.I. наказ № 181 від 20.10.2014 року.______________________________________________
~ Відповідальним за безпечне виконання робіт призначено наказом головний інженер Рудавський
О. В. наказ № 180 від 20.09.2014 року._________________________________________________________
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

Інформації про інструкції: перглянуті і введені в дію наказом № 64 від 11.06.2018 року інструкції з
охорони праці по безпечному виконанню заявлених видів робіт:________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань

Інструкція № 1 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних_____
засобів страхування.
Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці».___________________________________________________________________
та інструктажу з питань охорони праці,

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників:_________________________
, Директор та ІТИ підприємства пройшли перевірку знань. Директор Коломоєць О.О., пройшов
навчання

та перевірку знань законів та нормативних актів з охорони праці в

управлінні держпраці у Дніпропетровській області
інженер Рудавський О.В. пройшов навчання
охорони праці в ДП

«Запоріжський

територіальному

протокол №11 від 29.01.2016 року, головний

та перевірку знань законів та нормативних актів з

навчально-курсовий

комбінат»

протокол №

1111

від

27.07.2017року . начальник відділу охорони праці Дорошенко Л І. пройшла навчання та перевірку
знань законів та нормативних актів з охорони праці в ДП «Запоріжський навчально-курсовий
комбінат»

протокол №1927 від 09.11.2017 року, заступник начальника дільниці нестандартного

обладнання Крутенко Олександр Григорович пройшов навчання

та перевірку знань законів та

нормативних актів з охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» протокол № 016 від 01.02.2017 року,
заступник директора по електротехнічним питанням Денисенко Юрій Петрович пройшов навчання
та перевірку знань законів та нормативних актів з охорони праці в ТОВ «УК С-НЕКТР» протокол №
006 від 15.01.2016 року._____________________________________________________ __________________ _
Головний інженер Рудавський О.В. пройшов навчання та перевірку знань «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 в ТОВ «УК СПЕКТР» протокол № 12.5
від 06.10.2016 року в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області______
, начальник відділу охорони праці Дорошенко Л І. пройшла навчання та перевірку знань «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 в ТОВ «УК СПЕКТР»
протокол № 200 від 06.10.2017 року в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області, заступник начальника дільниці нестандартного обладнання Крутенко Олександр Григорович
пройшов навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
■НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 в ТОВ «УК СПЕКТР» протокол № 010 від 24.01.2017 року в комісії_______

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській

області, заступник директора по_________

електротехнічним питанням Денисенко Юрій Петрович пройшов навчання та перевірку знань_____
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 в TQB «УК_____
*СПЕКТР» протокол № 241 від 22.12.2016 року в комісії Головного управління Держпраці у_______
Дніпропетровській області.___________________________________________________________________
Працівники пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань з «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00 - 1.15 - 07 в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 098 від 25.05.2018 року.____________________
На підприємстві створено куточок з охорони праці з навчально-методичним забезпеченням.______
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до вимог
Типових галузевих норм безкоштовної видачи спецодягу, спеціального взуття та інших 313
працівникам загальних професійних галузей промисловості.
Засоби 313 проходять необхідні
випробування та огляди с занесенням в журнал та складанням актів.______________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Закон України ‘'П ро охорону праці”. Типове положення про навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 зі змінами 2017 p.. Положення про розробку інструкцій з охорони
«праці. НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту. Правила охорони праці при роботі з інструментами та
пристроями 2014. НПАОП 40.1-1.21 - 98 «Правила безпечної експлуатації електорустановок».
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00 - 1.15 07____________________________________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

20#р.

/о ?

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
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Примітки;

/?/**(■ 20_^р.
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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 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.

