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відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЕМА”.
(  для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49101. Дніпропетровська область, м. Дніпро. Центральний район, проспект О.Поля. буд.36. 
виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради ЄДРПОУ 35340634.

місцезнаходження, код, згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім я та по батькові, серія і номер телефону, телефаксу,
коди видів діяльності, згідно з КВЕД-43.21- електромонтажні роботи.

адреса електронної пошти;
43.29-інші будівельно монтажні роботи. 42.22 —  будівництво_______

для фізичної особи- підприємця: прізвище, ім я та по батькові, серія і номер паспорта,
споруд електропостачання та телекомунікацій. директор — Борцов Олексій Євгенович. .

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
тел. (067)6362914. сіета 88@ukr.net. місце виконання робіт підвищеної небезпеки —

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або
Дніпропетровська область, м. Дніпро, згідно договорів-підряду.___________________

експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Договор страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно__________

(найменування страхової компанії,
відшкодування____ наслідків______можливої шкоди - відсутній_______________________.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________19 липня 2018року________________________________________

(дата проведення аудиту
___________________ Я3__________Борцов___________ Олексій____________Євгенович________ і

прізвище, ім я та по батькові, керівника юридичної служби 

або фізичної особи-підприємця)
цією декларацією підтведжую відповідність матеріально- технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

_____________________ роботи верхолазні та скелелазні.___________________________________
(найменування видів робіт

Загальна кількість робочих місць -21. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

виникнення травм — 10.
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за нявності),
в наявності немає.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 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)

Загальна кількість будівельних споруд — дві, в аренді-2 (Офісне приміщення за адресою.

mailto:88@ukr.net


м. Дніпро, пр. О. Поля 6.36 -42.5 кв.м. виробнича база за адресою: м. Дніпро, пр. О Поля, 
6.36 - 8.0кв.м, кількість структурних підрозділів -3.

Інші відомості: Особа, відповідальна за дотримання законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки: головний інженер —  Коновчук Микола Григорович (протокол 
засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці № 1114 від 10Л 1.2016р.).
Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці: 
Директор. Борцов О .Є .. посвідчення №073073 від 18.03.2016р.. пр.№46-240 
Заступник директора. Демченко В.Л.. посв. №081487 від 15.02.2017р., пр.№118 
На підприємстві наказом від 27.12.2012р. за №59 призначено відповідальну особу з питань 
охорони праці, яка керується вимогами "Положення про службу охорони праці ТОВ 
“ДЕМА”. перезатвердженого наказом № 98 від 30.12.2015р..
Введені в дію наказом за №98 від 30.12.2015р. інструкції з охорони праці, розроблена та 
введена в дію наказом за №41 від 09.07.2018р. “Інструкція з охорони праці верхолаза № 50”. 
Згідно вимог законодавства, на підприємстві проводяться вступні, первинні, позапланові, 
повторні інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці відповідно до 
"Положення про навчання з питань охорони праці ТОВ “ДЕМА” . затвердженого наказом за 
№98 від 30.12.2015р. Навчання та перевірка знань з професії “верхолаз” від 24 квітня 
2018р. посв. №3471. перевірка знань “Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті” НПАОП 0.00-1.15-07. від 24.04.2018р.

Працівники ТОВ “ДЕМА” забезпечені спецодягом, спецвзуттям. та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно “Порядку забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”, затвердженого наказом
за № 47 від 26.12.2013р.
Засоби індивідуального захисту (пояс запобіжний ПП2-03В11-2-1420 —  2 піт.) перевірені, 
протокол від 07.05.2018р. Придатні до експлуатації.

В наявності експлуатаційна документація, нормативно-правові акти з охорони праці, 
матеріально-технічна база та цаЬчально-методичне забеспечення відповідає законодавству з 
питань охорони праці та промислової безпеки.

Борцов О.Є.

2018р.

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

“  (У  ”  ^ __________________20_____р. №________ V

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, устаткування підвищеної небезпеки.
2 .Реєстраційний номер облікової картки планика 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.”


