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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеж еною  
відповідальністю «Аеро-стомадент»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50031м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 3,_____________________код ЄАРПОУ 24239259 КВЕД 45.33.1

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
Малишко__________ Володимир__________ Олексійович,__________ т.067-561-82-41
телефаксу, адреса електронної пошти;
ел.ал. 056-4043913@ukr.net

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;
на о б ’єктах замовника на території Дніпропетровської обл., м. Кривий
ЕІГх
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформ ація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми о со б ам и  стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди - страхування відсутнє

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформ ація про проведення добровільного аудиту з охорони 
п р а ц і____ 

___________________не проводився 
(дата проведення аудиту)

Я, Малишко Во л о д и м и р  Олексійович
(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/аб о  експлуатації (застосування) таких м аш ин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

роботи, щ о виконуються на висоті понад 1,3 м 
(найменування виду робі підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:056-4043913@ukr.net


кількість робочих місць : 6, у тому числі .на яких існує підвищений ризик
виникнення травм : 4

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм, будівель

_________ о ф існ е  приміщення за адр есою  : вул. Ж еневська^
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

роботи планується виконувати на о б ’єктах замовника________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Малишко В.О. наказом по підприємству від 20.05.18 №9 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
призначенний відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань о х о р о н и  праці 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
та промислової безпеки,пройшов навчання з ОП, і робіт на висоті в НКЦ «Моноліт», а 
перевірку знань комісією Головного управління Лержпраці у лніпро-й обл. протокол №3/91 
30.03.16г. Навчання з Правил будови і безпечної експлуатації підйомників,перевірку знань 
комісією ТОВ «НКЦ «Моноліт» , протокол 10/20 від 05.10.2016. Наказом № 11 від 01.06.18 
створено службу охорони праці, функціі служби покладено на інженера з ОП та ПБ 
Петленко В.М.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт , в тому числі інструкція N212 по 
ОП під час виконання робіт на висоті, керівники робіт: директор Малишко В.О.,інженер зОТ і 
ПБ Петленко В.М. Створено комісію,наказ № 12 від 01.06.18, у складі Малишко В.О.-голова 
комісіі, Петленко В.М.- інженер Оп та ПБ, Кривошапов Р.В.- начальниці, члени комісіі з 
перевірки знань охорони праці у відповідальності до вимог Типового положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань. Наказом № 14 від 04.06.18 призначено 
відповідальну особу за безпечне виконання заявленних робіт Кривошапов Р.В., який 
пройшов навчання у ПЗ «Центр п р о Ф .  освіти і навчання», а перевірку знань комісією 
Головного управління Лержпраці у Лніпропетр.обл., протокол № 591/4.20-2018 від 01.06.18 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту,
Розроблено «Положення підприємства про навчання з питань ОП», а також Формуються 
плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, під час 
прийняття на роботу та періодично працівника проводяться інструктажі з питань охорони 
праці, в наявності експлуатаційна документація на устаткування, працівники забезпечені 
спецодягом та засобами захисту згідно з нормами видачі. Пояси запобіжні, каски, драбини 
в и к о р и с т о в у ю т ь  за призначенням, експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробника. В наявності наглядна агітація, 
плакати. Нормативно-правова та матеріально-технічна бази навчально-методичного 
забезпечення достатні для виконання зазначенних робіт

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

//й *'" '

ос
(підпис)

20<Гр.

(ініціали та прізвище)

Декларація зар еєстр о ван а  у журналі обліку с у б ’єктів 
господарювання у територіальному органі Лерж праці _ _  
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