Центр надання адміністративних пос. уг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
«о Ш
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості

про

роботодавця

20

Товариство_____з_____обмеженою

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

відповідальністю «Преміумелектро»,50005, Дніпропетровська обл..м.Кривий Ріг
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПО У, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

вул.Криворіжсталі буд.67., код ЄДРПОУ 41109750, тел.067-569-49-99
е- таі1:ргете1екй~о@,ukr.net
телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи виконуються по Дніпропетровській обл.. та на території
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

замовника згідно договору підряду
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПрАТ «Страхова компанія «Брокбізнес»
(найменування страхової компанії,

строк дії полісу 3 місяці., договір №002-403957/01 ДВ від 09.08.2018
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Добровільний аудит з охорони праці не проводився заплановано проведення на
підприємстві добровільного аудиту з охорони праці відповідно до чинного
законодавства
(дата проведення аудиту)

Я, Вигодін Вадим Юрійович
(прізвище, 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, устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метри.
Робочих місць на підприємстві 10. в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 8.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у том у числі тих,

офісне приміщення розташоване за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Кріворіжсталі
буд.67. дільниця будівельно-монтажних робіт розташовується на об’єктах
замовників згідно укладених договорів підряду.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Бєловодов Олег Вікторович - наказом по підприємству від
14.03.2017р №2 призначена відповідальною за дотриманням вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
ін ш і в ід о м о с т і

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

наказом по підприємству від 14.03.2017р №2 створено службу охорони праці,
наказом по підприємству від 14.03.2017р №3/0 введено в дію
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, керівники робіт

охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

пройшли навчання з питань охорони праці в Приватний заклад «Центр
професійної освіти і навчання»______
навчання та інструктажу з питань охорони праці,

протокол перевірки знань № 270 от 14.04.2017р, наказом по підприємству
від 14.03.2017 № 04/3 створено комісію з перевірки знань з питань охорони
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

праці, у відповідності до вимог типового положення про порядок проведення
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

навчання та перевірки знань розроблено положення підприємства про
навчально-методичного забезпечення)

навчання з питань охорони праці, а також формуються плани - графіки
проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, під час
прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з
питань охорони праці з записами в журналі реєстрації інструктажів з питань
охорони праці, працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами
видачі, підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими
актами з питань охорони праці.
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16 серпня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
20и^р.

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 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.”.

