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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Строй ЮА»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50026,

Дніпропетровська обл.

м. Кривий Ріг,

вул. Ангарська,

буд. ЗА;________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 38888898;________________ Щука Олександр Юрійович____________
___________ тел. 410 02 14 (+380676384386) з!гоуиа@і.иа_________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
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 об’єктах замовника на території Дніпропетровській області.________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно
відшкодування
наслідків
можливої
шкоди

Згідно

додатку 1

до порядку

та правил проведення

страхування цивільної

(найменування страхової компанії,

відповідальності

перед третіми особами,

згідно постанови Кабінету Міністрів від

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

16.08.2002р. № 1788
страхування не
проводиться так як товариство не є об’єктом
підвищеної небезпеки.____________________________________________________________
інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Добровільний аудит з охорони праці не проводився, заплановано проведення на
(дата проведення аудиту)

підприємстві добровільного аудиту з охорони праці відповідно до чинного
законодавства._________________________________________________________________
Я,

Щука Олександр Юрійович - директор______________________________________
(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:
Технологічний транспортний засіб 12 одиниць, а саме: зварювальний агрегат АДД
(найменування виду робіт

1981р.в.. СРСР; зварювальний агрегат АДД 1982р.в., СРСР; зварювальний агрегат
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

АДД 1983р.в., СРСР; зварювальний агрегат АДД-3112 У1 1985р.в.. СРСР;____________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка(за наявності),

зварювальний агрегат 1989р.в., СРСР зварювальний агрегат 1991р.в., СРСР,________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

зварювальний агрегат А Д - ЮТ 1994р.в., Росія; зварювальний агрегат САД 400______

1991 р.в. Молдова; автокран RT 540 Е «GROVE» 2012р.в., Японія; Причіп ваговоз виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

ЧМЗАП XTS 839800 - 1990р.в. СССР; автокран МАЗ 5337 10-20Т-С 1988р.в., СРСР;
трубоукладник ТГ 1 2 4 - 1990р.в., СРСР; екскаватор ЕО-5111 - 1990р.в., СРСР._______
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Кількість робочих
місць;, у тому
числі тих,
на
яких_____________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
існує
підвищений
ризик
виникнення
травм 4,
будівель і споруд______
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
(приміщень) - 2,______ виробничих
об’єктів - 1________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Офісне приміщення розташоване за адресою: 50095, Дніпропетровська обл. м. Кривий
Ріг, вул. Ангарська ЗА.____________________________________________________________
Інші відомості

Щ ука О лександр Ю рійович - д иректор__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
Коваленко Сергій Іванович - головний інженер____________________________________
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Плахотнік Юрій Іванович - начальник дільниці____________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Шафорост Юрій Миколаєвич - начальник дільниці. Наказом по підприємству________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
№1 від 17.02.2014 р. створено службу охорони праці, наказом по підприємству______
№ 1/1 від 17.02.2014 р. на підприємстві впроваджена система управління___________
охороною праці наказом по підприємству № 8/1 від 20.02.2017р. в дію_____________
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, керівники робіт____________
пройшли навчання з питань охорони праці в навчально-курсовому центрі «Моноліт»
Протоколи перевірки знань №№ 3/82, 5/86, від 16.05.2018р. 31/8 від 08.02.2018р______
Наказом по підприємству № 174 від 03.01.2018р. створено комісію з перевірки знань
з
питань охорони праці, у відповідності до вимог Типового положення про
порядок________ проведення навчання та перевірки знань розроблено Положення
підприємства про
навчання 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, в наявності
експлуатаційна_____________ документація на устатковання підвищеної небезпеки,
працівники забезпечені засобами
захисту згідно з нормами видачі, лямочними
поясами і стропами (акт перевірки від 18.04.2018р.), підприємство забезпечено
законодавчими актами з
питань охорони праці._______________________________
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
та промислової безпеки.________________________________________________________
В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП.________

О.Ю. Щука
(ініціали та прізвище)

___
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Декларація зареєстрована у журналі
територіальному органі Держпраці

обліку

суб'єктів господарювання у

І
Примітка:
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 релігійні переконання відмовляються від
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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