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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

відповідності м атеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони прані
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю « Науково-виробнича
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

фірма АМ Г ЛТД» м. Дніпро, площ а Старомостова, 1,кв. 83, код ЄДРПОУ 19440641, директор
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Гнатів Григорій Тимофійович, тел. 0-56-767-48-31__________________________________________ _
для ф ізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорт

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

місце проведення робіт Дніпропетровська обл. та о б ’єкти зам овн и ків___________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткувань підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди
відсутня_______________________
(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, Гнатів Григорій Тимофійович________________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної 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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

частоти_________________________________ _______________________________________________________
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць - 6, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм-3
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

згідно договору оренди № 11-А від 29.12.2014р. з ПАТ «Дніпропетровськметалопром»___________
виробнича база вул. Героїв Сталінграда. 122А____________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

згідно договору оренди № 48-15 від 12.11.2015р.з НВП «ОРБІТА» адмініс.-побут. приміщення
вул.Панікахи.2____________________ _____________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І ВІДОМОСТІ

Директор Гнатів Григорій Тимофійович. виконавчий директор Сазонов М икита Миколайович .
голови, інженер Коцюруба Олександр Анатолійович пройшли навчання у УКК «ПРОФІ JIAHH
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98;»Правила
безпечної експлуатації електроустановок»НПАОП4Р.1-1.01-97; «Правила експлуатації_________
електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації_____________
електроустановок спож ивачів»п.1.3; «Законодавство про охорону праці» «П равила пожежної
безпеки» до та вище 1000В» 4гр.,та перевірку знань комісію ГУ Держ праці Дніпропетровській
обл. (протокол № 212 від 13.08.2018р.) також загальний курс Охорони праці Гнатів Г.Т .у ДП
«ДНКК М ОНОЛІТ» пройш ов навчання, та перевірку знань у комісії Головного управління
Держпраці по Дніпропетровській обл.( прот.№ 52-245 від 15.10.15р), Сазонов М.М. і Коцюруба
O.A. пройшли навчання у «Навчальному центрі безпека праці» м. Запоріжжя, та перевірку знань у
комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій обл.(протокол. № 18-33 від 25.01.2018р.)

Наказом по підприємству № 14дп від 14.03.2017р. призначен відповідальним за техніку безпеки
головний інженер Коцю руба O.A. пройш ов навчання заг.курс, і вик.робіт на висоті УКК «ПРОФ1
ЛАЙН» та перевірку знань у комісії ГУ Держпраці у Дніпр-кій обл..( прот.152 від 16.05.2017р.)
Наказом по підприємству № 15дп від 14.03.2017р.вик.директор Сазонов М.М. призначен________
ві пповідальним за робочий стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, наказом по
підприємству № 19 від 02.08.2018р.призначен відповідальним за безпечне виконання робіт в
діючих електроустановках напругою до та вище 1000В пройш ов навчання у УКК «ПРОФІ ЛАЙН»
прот. № 212 від 13.08.2018р.
Наказом по підприємству № 17дп від 14.03.2017р. введено в дію положення про: службу охорони
праці підприємства. про систему управління охороною праці підприємства, навчання та перевірку
знань робітників з питань охорони праці, забезпечення працівників спецодягом - відповідальний
головн.інж. Коцю руба O.A.
Наказом по підприємству № 12дп від 14.03.2017р. створена постійно дію ча комісія для перевірки
знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії директор Гнатів Г.Т.. члени
комісії: вик.директор Сазонов М .М .. голови, інж. Коцюруба O.A._________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Затверджені і введені в дію наказом № 20 від 14.03.2017р. інструкції з охорони праці, в тому числи
і з охорони праці при роботах у дію чих електроустановках напругою до та понад 1000 В__________
(інструкція № 17) наказ № 21 від 07.08.2018р.__________________________________________________
Усі працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктаж з
питань охорони праці._______ ____________________________________________________________________
Навчання, перевірка знань з охорони праці, проводяться згідно «Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» . затверджене наказом № 17дп від
14.03.2017р. Для навчання і перевірки знань використовуються НПАОП 0.00-1.15-07. -40.1-1.2198. - 40.1 -1.01 -97; НПАОП 0.00-4.21 -04: -0.00-4.12-05: НАПБ А .0 1.001 -2004(Пр.пож.безпеки);
НПАОП 0.00-1.30-01; -0.00-8.24-05 та інші, інструкції з охорони праці, розроблено спеціальну
програму навчання, квітки, є місце навчання . наочна агітація.
наявністю служби охорони праці, інструкцій

про

проведення навчання та

Робітники: монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4р Вюнов Олександр
Олександрович. Кулагін Валентин Станіславович. електромонтер з ремонту і обслуговуванню
електрообладнання 4р - монтажник сталевих, та ЗБК Петрик Артем Володимирович; пройшли
навчання та перевірку знань з « Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1-1.21-98; «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97;
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної______
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3; «Законодавство про охорону праці»; «Правила
пожежної безпеки» до та вище 1000 В у комісії підприємства (прот.№ 20 від 15.08.2018р.), раніше.
Вюнов О.О. пройш ов навчання: у У КК «ПРОФІ ЛАЙН» роботи в електроустановках напругою до
1000 В (прот. № 47 від 16.02.2017р., пройшов навчання за професією електрозварник 4р у «ДНКК
«М ОНОЛІТ» уд. № 033403 20.10.2011р. прот. 1221/1; Петрик A.B. пройшов навчання «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів до 1000 В у «УК СПЕКТР» прот. № 177 від
30.08.2018., пройш ов навчання за професією електромонтер 4р у «УКК ПРОФІ ЛАЙН» уд. №
09695 від 18.05.2016 прот.№ 138. Кулагін B.C. пройшов навчання за професією монтажник з
монтажу сталевих та залізо бет, констр. у «ДДУВК «М ОНОЛІТ» уд. № 036707 16.03.2012р. прот.№
270/1.
Робітники забезпечені спец, одягом, спец, взуттям. Для виконання робіт використовуються_______
випробувані приладі, обладнання, захисні засоби: рукавиці діелектричні (безшовні).боти_________
діелектричні, килим діелектричний 50x50. покажчик високої напруги, мегаметр ЗС 0202/2Г 2,5 кВ,
ІНЕКС-5-СЗ Покажчик напруги 2-х. мультиметр UNI-T UTM 133С. Ш танга оперативна Щ ОУ-220,
Заземлення ЗП Л-110-В4-1.1-25.
На підприємстві в наявності експлуатаційні документи на прилади та обладнання, які____________
використовуються при виконанні робіт.

Усі роботи на підприємстві виконую ться згідно Закону України «Про охорону праці». Закону
охорони праці, експлуатаційної документації засобів індивідуального захисту.

«Про об'скт^^Й вищ игёШ ебезп еки», нормативно - правовим актам з охорони праці.__________
—& і а матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Г.Т. Гнатів
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у'журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
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П р и м ітк и : 1. Ф ізична 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
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.''.

