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Відомості
про
роботодавця
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Укрспеимеханізація»_____ ____________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців. буд. 29, кв. ЗА________________________________ ЄДРПОУ
38115193 М анзар Л іана М иколаївна 067 563 80 81
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

056 376 54 25:

адреса електронної пошти:

тапгаг(а),теікотіпуе8і. сот ___________

телефаксу, адреса електронної пошти;

М ісце виконання робіт - Д ніпропетровська область, згідно укладених господарськоправових договорів.______________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ація про наявність договору страхування ц и віл ьн ої відповідальності перед
третіми
особам и
стосовно
відш кодування
наслідків
м ож л и вої
ш коди
__________________________________В ідсут ній________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф ормація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______________________ не проводився____________________________________
(дата проведення аудиту)

Я , ___________ М анзар Л іана М иколаївна _____________
(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:
експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:_______
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за
наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

технологічного транспортного засобу - Е кскават ор-наваш паж увач моделі JCB 4 С Х
8ІТЕ М А 8ТЕ ІЇ виготовленого 2018 року країна - Великобританія, який належить Товариство з
обмеженою відповідальністю «Укрспецмеханізаиія» на підставі свідоцтва про реєстрацію
технологічного транспортного засобу серія АЕ 006336 від 13.08.2018 року, виданого Головним
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області та якому присвоєно державний номерний
знак Т08608АЕ___________________________________________________________________
технологічного транспортного засобу - Кран самохідний пневмоколіспий моделі Р & Н
О М Е С А -4 0 виготовленого 1992 року країна - СЛІА, який належить Товариство з обмеженою
відповідальністю «Укрспецмеханізаиія» на підставі свідоцтва про реєстрацію технологічного
транспортного засобу серія АЕ 006337 від 13.08.2018 року, виданого Головним управлінням
Держпраці у Дніпропетровській області та якому присвоєно державний номерний знак
Т08609АЕ_______
6 робочих місць, у т ом у числі 1 особа, для я к о ї існує підвищ ений ризик
виникнення т равм_________________________________________________________
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Інш і відомості:
Наказом № 11 від 01.09.2017 на Підприємстві створена служба охорони праці. Цим наказом
функції керівника служби охорони праці покладені на заступника директора з охорони праці
Білякову A.B.
___________________________________________________
(прізвище, ім’я та гіо батькові осіб, які відповідають

Наказом № 7 від 01.09.2017 механік Бовкун JI.A. призначений особою, відповідальною за
безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу__________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

На Підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію:
«Положення про службу охорони праці» (наказ директора № 11 від 01.09.2017);
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»
(наказ директора № 9 від 01.09.2017).
На Підприємстві переглянуті, затверджені і введені в дію: посадові інструкції (затверджені від
01.09.2017); інструкції з охорони праці (наказ № 8 від 01.09.2017).
Директор Підприємства Манзар J1.M., головний інженер Пасикалюк Є.Д., механік Бовкун
JI.A., заступник директора з охорони праці Білякова A.B. пройшли навчання в ТОВ «УК
СПЕКТР» та перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти
підвищеної небезпеки» та прийнятих до них нормативно-правових актів в Головному
управлінні Держпраці у Дніпропетровській області» (протокол № 212/4.7/2017 від
14.09.2017).
Директор Підприємства Манзар Л.М., головний інженер Пасикалюк Є.Д., механік Бовкун
JI.A., заступник директора з охорони праці Білякова A.B. пройшли навчання в ТОВ «УКК
ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань за загальним курсом навчання (протокол № 433 від
24.11.2017 року)
Директор Підприємства Манзар JI.M., головний інженер Пасикалюк Є.Д., механік Бовкун
J1.A., заступник директора з охорони праці Білякова A.B. пройшли навчання в ТОВ «УКК
ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 (протокол № 385 від 23.10.2017).
Директор Підприємства Манзар JI.M., головний інженер Пасикалюк Є.Д., механік Бовкун
Л.А., заступник директора з охорони праці Білякова A.B. пройшли навчання в ТОВ «УКК
ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці на автомобільному транспорті
НПАОП 0.00-1.62-12 (протокол № 74 від 26.03.2018 року).
Наказом № 1від 01.09.2017 на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих
нормативно-правових актів з питань охорони праці у посадових осіб і робітників. Голова
комісії - головний інженер Пасикалюк Є.Д. та члени комісії: заступник директора з охорони
праці Білякова A.B., механік Бовкун Л.А.
Робітники Підприємства пройшли навчання та перевірку знань інструкцій з охорони праці
комісією Підприємства (протокол № 04/09-17 від 04.09.2017).
Після навчання, перевірки знань, стажування та інструктажу на робочому місці машиніст
екскаватора допущений до самостійної роботи (наказ директора № 76 від 24.01.2018).
На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,
робітники Підприємства пройшли медогляд в «Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини № З КУ «ЦГІМСД № 4» Криворізької міської ради. Заключний акт від 24.10.2017.
На Підприємстві ведуться:
журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
журнал реєстрації вступного інструктажу;
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Збереження технологічного транспортного засобу здійснюється на охоронюваній території
Підприємства, обслуговування та ремонт, при необхідності, виконують фахівці
спеціалізованих організацій, за окремими договорами.

з
•

На Підприємстві є необхідна нормативно- технічна документація для виконання робіт
підвищеної небезпеки.
•
Працівникам, а також водію відповідно до норм видаються спецодяг, спецвзуття та
індивідуальні засоби захисту.
•
Працівники, а також водій Підприємства забезпечуються санітарно-побутовими
приміщеннями.
•
Машиніст екскаватора має професійну кваліфікацію, отриману в спеціалізованому учбовому
закладі:
Бульчак A.A. - посвідчення ЕВ № 038781, видане 04.03.2014 Держсільгоспінспекцією у
Дніпропетровській області
•
Кваліфікація працівників та стан їх здоров’я може забезпечити безпечне виконання робіт
підвищеної небезпеки за допомогою технологічного транспортного засобу.
•
Технологічний транспортний засіб Екскаватор-навантажувач моделі JCB 4СХ SITEMASTER
пройшов технічний огляд у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Акт технічного огляду від
20.07.2018), відповідає вимогам нормативних документів і знаходиться у справному стані.
•
Технологічний транспортний засіб Кран самохідний пневмоколісний моделі Р&Н OMEGA-40
пройшов технічний огляд у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Акт технічного огляду від
18.07.2018), відповідає вимогам нормативних документів і знаходиться у справному стані.
Нормативні акти з охорони праці, які діють на Підприємстві, розроблені на підставі вимог
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок розробки та затвердження власником нормативних актів з охорони
праці, які діють на підприємстві».
наявністю служби охорони праці, інструкцій про
проведення навчання та Інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту.
На підприємстві створено агітаційні плакати, навчально-методичні посібники, програми
навчання, білети з перевірки знань та попереджувальні знаки.
П ідприєм ство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та
нормативні акти з охорони праці, серед яких:
ЗУ «Про охорону праці»
ДБНА. 3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека в будівництві»
П 196-24 «Положення про порядок роботи підйомників та стрілових самохідних
вантажопідіймальних кранів підприємства»
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»;
НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на

бази навчально-методичного забезпечення)

М анзар Л іана М иколаївна
(ініціали та прізвище)
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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 підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та
повідомили про це відповідному органу державшої податкової служби і мають відмітку в
паспорті.” .

