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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічн
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Спільне підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з
обмеженою відповідальністю «Мефферт Ганза Фарбен»_________________________________
(для ю риди чн ої особи: найм енування ю ридичної особи,

______________________ 49051. м.Дніпро, вул. Курсантська. 7Б, код ЕДРПОУ 31158382,
Генеральний директор Захарченко Дмитро Валентинович, 0562-377-95-05
м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄД РП О У , прізвищ е, ім’я та по батькові керівника, ном ер телефону, телефаксу,
адреса електронної пош ти

для ф ізичної особи - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний ном ер облікової картки платника

податків, ном ер телефону, телефаксу, адреса електрон н ої пош ти;

роботи виконуються за адресою: 49051. м.Дніпро, вул. Курсантська. 7Б
м ісце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

м аш ин, м еханізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____________________________________
договір відсутній_________________________________
(найм енування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______________________________ добровільний аудит з охорони праці не проводився___________
(дата проведення аудиту)

________Я.

Захарченко Дмитро Валентинович______________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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_________________________________________
(найм енування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або маш ин, м еханізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або м арка (за наявності),

ном ер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання

6 робочих місць.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у том у числі тих,

__________ у тому числі 2 на яких існує підвищений ризик виникненні травм____________________
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

_______________________ будівлі -1. виробничі об’єкти-1, цехи -4_________________
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

________________________ структурні підрозділи -2 (загально-виробничий, виробничий)
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Генеральний директор. Захарченко Дмитро Валентинович, пройшов перевірку знань «загальний
курс з охорони праці» комісією . що створена на підставі наказу від 20.10.2015 №61 ГУ Держпрац
у Запорізькій області (витяг з протоколу від 27.06.2018 №65). На підприємстві створена комісія з
перевірки знань з питань охорони праці (наказ від 30.01.2018 №18). Голова к о м іс ії- заступник
генерального директора. Бошель Дмитро Анатолійович, та члени комісії: провідний інженер з
охорони праці. Федорович Ліана Юріївна, начальник з виробництва. Підвізний Олег Миколайович
які пройшли перевірку знань загального курсу з охорони праці комісією, що створена на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Київській області від 01.02.2017 №213 (витяг з
протоколу від 16.02.2017 №089-022-17), наказу головного управління Держпраці у Запорізькій
області від 20.10.2015 №61 (витяг з протоколу від 27.06.2018 №65). Наказом від 01.06.2018 №75
призначено відповідальних за роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра, з правом видачі
наряд-допусків головному механіку Гриценко O.A.. у разі його відсутності - головного інженера
Лабунця К.В.. які пройшли навчання вимог з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» у ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» і перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 05.06.2017
№531)_____________ ___ _____________________________________________________________ _ _ _ _
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотрим анням вим ог законодавства з питань охорони праці та
пром ислової безпеки;

______ Наказом по підприємству від 07.02.2017 №14 створена служба з охорони праці. Виконання
функцій служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці, Федорович Ліану Юріївну,
яка пройшла перевірку знань загального курсу з охорони праці комісією, що створена на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Київській області від 01.02.2017 №213 (витяг з
протоколу від 16.02.2017 №089-022-17); робітники підприємства мають відповідну професійну
підготовку (електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання). проходять
навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно вимог НПАОП
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці»; працівники підприємства електромонтери з ремонту та обслуговування
електрообладнання Білошкурський Є.О.. Пилипенко Г.В., які задіяні в виконанні робіт, що
виконуються на висоті понад 1,3 метра, пройшли навчання у ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»
та перевірку знань з питань охорони праці, виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг із
протоколу від 05.06.2018 №532); з працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань
охорони праці, що підтверджуються відмітками записами в журналах реєстрації інструктажів;
наказом від 01.06.2018 №76 розроблена та введена в дію інструкція з охорони праці при виконанні
робіт на висоті №21; на підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації
інструкцій з охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони
праці, журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, журнал видачі запобіжних пристроїв та
індивідуальних засобів захисту; в наявності необхідна експлуатаційна документація в т.ч. на те, що
використовується при виконанні робіт на висоті понад 1,3 метра, зокрема: стрем’янка металева
(інв.№001, 2017 року виготовлення (Україна, остання дата випробувань 05.01.2018); працівники
забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом.

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; наказом від 01.06.2017 №82 на
підприємстві створена комісія з прийняття і перевірки засобів індивідуального захисту, що
надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби
індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно-справному стані
з проведенням технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних випробувань (за
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника.
Перелік інструментів та приладів, що використовуються: пояса запобіжні ЗПЛ-К-2 шт.. дата
виготовлення 20.06.2017р. (Україна), інв. №№1. 2. протокол випробування від 12.07.2018 №16.;
стрем’янка металева, дата виготовлення 04.09.2017р.. остання дата випробувань 05.01.2018.
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питан
охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне забезпечення дл
організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. Наказог
від 01.06.2018 №77 по підприємству затверджений перелік діючих законодавчих т
нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, який включає, зокрема
Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під ча
виконання робіт на висоті». НПАОПО.ОО-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи
інструментом та пристроями. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорон:
праці»; навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимо
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами ('білети). На п і д п р и є м с т е
обладнаний куток з охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної робот:
по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці т
профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праг
забезпечений посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядним:
матеріалами
тощо._____ __________________________________________________________________
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м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

спільне

Д.В.Захарченко
(ініціали та прізвище)

трована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
р. И
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 релігій!
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті.".

