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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимога
законодавства з питань охорони праці
Відомості
про
відповідальністю____

„Товариство
роботодавця
«Ваговимірювальні

.2 0

обмеженою
системи-Сервіс»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобожанський, 29, код
ЄДРПОУ 36053390; Директор Брагіна Ольга Сергіївна_____________________ ;
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім' я та по батькові керівника,

_(056)7906520, sales@vis.ua____________________________________________
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;

_Роботи виконуються на об' єктах замовника згідно з договором поставки
(надання_______ послуг)_______ на_______території_______Дніпропетровської
області

_________________________________________________________
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 __Договір відсутній____________________________________
(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 ,__ Брагіна Ольга Сергіївна,______________________________________
(прізвище, ім' я та по батькові керівника юридичної особи

2

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,

- фал рятувальний, 2017 р.п.;
- пояси запобіжні лямкові 2ПЛ-К-3 од., 2017 р.в.;
- риштування пересувні збірно-розбірні ПСМ-2000М1, 2015 р.в.;
- комплекти верхолаза (затискачі ручні, затискачі для торсу, спускові
пристрої підйомні пристрої (кроль, жумар, педаль), обв'язки, сидіння,
карабіни, мотузки 9мм, довжина 100м), 2017 р.в.;
- комплект монтажного інструменту, 2017 р.в.

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 6, на яких існує ризик травм 3___________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, утом у числі тих,

виробничі об' єкти розташовані згідно з договорами поставок (надання
послуг), ТОВ «Ваговимірювальні системи-Сервіс» має адміністративну
будівлю, яка знаходить в аренді, за адресою пр. Слобожанський, б. 29,
промислові ділянки знаходяться за адресою пр. Слобожанський, б. 29
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об' єктів

з
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості _Директор Брагіна О.С. пройшла навчання в ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО
ОХОРОНУ
ПРАЦІ»,
«ПРАВИЛА
БЕЗПЕЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ, НПАОП 40.1-1.21-98; «ПРАВИЛА
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧВ», «ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» під час виконання робіт на висоті комісією
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, що створена наказом №102 від
27.06.2017 р. (Витяг з протоколу №56 від 26.01.2018 р.,); пройшла навчання в
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та пройшла перевірку знання Законів країни
«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області, що створена наказом №102 від 27.06.2017 р.
(Витяг з протоколу №29/48/2018 від 19.02.2018 р.).
Технічний директор Наказненко М.П. пройшов навчання в ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО
ОХОРОНУ
ПРАЦІ»,
«ПРАВИЛА
БЕЗПЕЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ, НПАОП 40.1-1.21-98; «ПРАВИЛА
ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧВ», «ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» під час виконання робіт на висоті комісією
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, що створена наказом №102 від
27.06.2017 р. (Витяг з протоколу №56 від 26.01.2018 р.,); пройшов навчання в
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та пройшов перевірку знання Законів країни
«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області, що створена наказом №102 від 27.06.2017 р.
(Витяг з протоколу №29/48/2018 від 19.02.2018 р.).
Начальник відділу сервісного і гарантійного обслуговування
Цималая С.М. пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та
перевірку знань «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ», «ПРАВИЛА
БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ, НПАОП 40.11.21-98;
«ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
СПОЖИВАЧВ», «ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» під час виконання
робіт на висоті комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, що
створена наказом №102 від 27.06.2017 р. (Витяг з протоколу №56 від
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26.01.2018 р.,); пройшла навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та пройшла
перевірку знання Законів країни «Про охорону праці», «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти
підвищеної небезпеки» комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області,
що створена наказом №102 від 27.06.2017 р. (Витяг з протоколу №29/48/2018
від 19.02.2018 р.).
Інженер по зварюванню Вовченко В.О. пройшов навчання в ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань з питань охорони праці
під час виконання робіт на висоті комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області (Витяг з протоколу №675 від 17.07.17), пройшов навчання в ТОВ
«Учбовий центр «Спектр» та перевірку знань з охорони праці (загальний курс
з охорони праці) комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (Витяг з
протоколу
№126
від
15.07.16),
пройшов
навчання
у
ТОВ
«ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ-СЕРВІС» та перевірку знань з охорони праці
(Витяг з Протоколу №4 від 08.07.2018 р.), (Витяг з Протоколу №1 від
30.07.2018 р.).
Бетонник Буровков 3.3. пройшов навчання у ТОВ «ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ
СИСТЕМИ-СЕРВІС» та перевірку знань з охорони праці (Витяг з Протоколу №4
від 08.07.2018 р.), (Витяг з Протоколу №1 від 30.07.2018 р.).
Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним
конструкцій Голомутько К.Г. пройшов навчання у ТОВ «ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ
СИСТЕМИ-СЕРВІС» та перевірку знань з охорони праці (Витяг з Протоколу №4
від 08.07.2018 р.) .), (Витяг з Протоколу №1 від 30.07.2018 р.).
Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним
конструкцій Бондаренко І.Ю. пройшов навчання у ТОВ «ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ
СИСТЕМИ-СЕРВІС» та перевірку знань з охорони праці (Витяг з Протоколу №4
від 08.07.2018 р.), (Витяг з Протоколу №1 від 30.07.2018 р.).
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці на підставі наказу № 11-ОП від 23.07.18 р., яка перевірила знання
НПАОП 45.02-7.02-12 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і
промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009);
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці на підставі наказу № 11-ОП від 23.07.18 р., яка перевірила знання з
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загальних питань охорони праці, інструкцій з охорони праці №№1-13,
затверджене них наказом директора №5-ОП від 09.07.2018 р. Склад комісії:
Директор Брагіна О.С. - голова комісії, технічний директор Наказненко М.П.,
начальник відділу сервісного і гарантійного обслуговування Цималая С.М. члени комісії.
Відповідальним за організацію безпечного виконання робіт на висоті
Наказом №13-ОП від 07.07.18 р. призначено технічного директора
Наказненко М.П.______________________________________________________
(прізвище, ім' я та по батькові осіб, які відповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №1-ОП від 02.07.18 р. по підприємству створена служба з охорони
праці. Функції служби охорони праці наказом покладені на директора
Брагіну О.С.__________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

__ Робітники

підприємства

проходять

навчання,

перевірку

знань

комісією підпрємства та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з
НПАОП 45.02-7.02-12 Система стандартів безпеки праці, Охорона праці і
промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009).
Наказом № 5-ОП від 09.07.18 р. затверджені та введеня в дію інструкції з
охорони праці.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що
використовуються при виконанні робіт: паспорти та інструкції з експлуатації
на обладнання, паспорти з відмітною про приймання ВТК виробника,
проводиться періодичний огляд риштування, драбин, дата останнього огляду
25.07.2018 р. ____________________________________________________
експлуатаційної документації,

„Наказом №6-ОП від 09.07.18 р. працівники забезпечені спецодягом та
засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до ГОСТ
12.4.01189 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты
работающих. Общие требования и классификация».
засобів індивідуального захисту,

_Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки . Підприємство
забезпечене Законом України «Про охорону праці», «Положення про службу
охорони праці». НПАОП 45.02-7.02-12 Система стандартів безпеки праці,

б
Охорона
праці
і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009),
при прийомі на роботу на підприємстві проводиться ознайомлення робітників
про умови праці, ознайомлення з посадовими інструкціями, організовано
проведення медичних оглядів, ведуться журнали інструктажів з питань
охорони праці, журнал протоколів перевірки знань, журнал обілку актів
випробування риштувань та запобіжних поясів, обліку та зберігання 313,
журнал реєстрації наряд-допусків, проводить періодична атестація робітників
з навчанням та перевіркою знань з питань охорони праці під час виконання
робіт на висоті понад 1.3 м.____________________________________________

Декларація
господарювання
Ж!

зареєстрована
у

у

журналі

територіальному

20 Ж р. №

/

обліку

суб' єктів

органі

ї

Держпраці
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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, 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."
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