Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

се,

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
______________________________________ «РТО КРИВБАС»____________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50027, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ссеніна, будинок 1. офіс 21.
місцезнаходження,

________________________________ код СДРПОУ 39926043_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________ керівник - директор Зав’ялов Денис Сергійович________________
прізвище, ім'я т а по батькові керівника,
номер телефону .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;

__________ Роботи виконуються на об’єктах замовника, у межах Дніпропетровської області_________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН,
(найменування

страхової

компанії,

строк д і ї - 03.09.2019, №080000-15001062 від 03.09.2018.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився__________
(дата проведення аудиту)

______ Я, Зав’ялов Денис Сергійович____________________________________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.______________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.
Зварювальні роботи.________________________________ ___________________________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконую ться та/або
експлуатую ться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

___________________ 12 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 12______
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

офісне приміщення розташоване за адресою: 50027, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг,
будівель і споруд (приміщ ень),

вулиця Ссеніна, будинок 1, офіс 21
_______________________________________________________
виробничі об’єкти розташовані в місцях виконання робіт на території замовника у межах
Дніпропетровської області згідно договорів підряду_________________________________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Зав’ялов Д.С. пройшов навчання та перевірку знань законодавчих
(прізвищ е, ім'я та по батькові осю , які відповідають

актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки,
за дотрим анням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

пожежної безпеки в ДП «ГНМЦ Держпраці» (протокол від 16.03.2018 №86-18 засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці).________________________________________________________
______ Наказом від 23.05.2018 №18 затверджені «Положення про систему управління охороною
праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення про проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці», «Положення про порядок видачі нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки»._________________________________________________________________________
Наказом від 21.05.2018 №12 створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці
працівників підприємства. Голова комісії - директор Зав’ялов Д.С. Члени комісії: механік Міщенко
B.В., спеціаліст з охорони праці Івершин Ф.Г. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку
знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних
ситуацій на виробництві, електро- та пожежної безпеки, гігієнічного забезпечення, надання
домедичної допомоги потерпілим в ДП «ГНМЦ Держпраці» (протокол від 16.03.2018 №86-18
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці)._______________________________________
______ Наказом від 21.05.2018 №14 призначено особу - механіка Міщенко В.В. відповідального за
забезпечення організації і безпечного виконання робіт на висоті, який пройшов навчання та
перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07
(протокол №32 від 10.02.2018).__________________________________________________________________
______Наказом від 22.05.2018 №15 призначено особу - енергетика Пишного В.М. відповідального за
електрогосподарство, який пройшов навчання та перевірку знань «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
(протокол №86 від 08.04.2016).__________________________________________________________________
______ Наказом від 21.05.2018 №13 створено комісію з перевірки знань з питань електробезпеки.
Голова комісії - директор Зав’ялов Д.С. Члени комісії: енергетик Міщенко В.В. спеціаліст з охорони
праці Івершин Ф.Г. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» (протоколи №256-1 від 31.08.2017. №256-2 від 31.08.2017, №86 від 08.04.2016,).________
______ Наказом від 24.05.2018 №21 призначено осіб - бригадирів з правом видачі нарядів Данилова
C.О. та Потапенко О.Ю. виконавцями (керівниками) робіт по нарядам-допускам при виконанні робіт
підвищеної небезпеки, з правом видачі письмових нарядів на виконання робіт, приняття та
опрацювання нарядів на виконання ремонтних робіт, які пройшли навчання та перевірку знань
законів та нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій
на виробництві, електро- та пожежної безпеки, гігієнічного забезпечення, надання домедичної
допомоги потерпілим (протокол № 8-18/Р від 15.06.2018)._________________________________________
______Наказом від 22.05.2018 №16 призначено особу - механіка Міщенко В.В. відповідального за
пожежну безпеку, здійснення контролю за дотримнням протипожежного стану, а також за утримання
й експлуатацію технічних засобів протипожежного захиту, який пройшов навчання та перевірку
знань з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків
яких належить виконання заходів пожежної безпеки (протокол 319/2 від 18.10.2017).________________
______ На підприємстві діє служба з охорони праці, в особі спеціаліста з охорони праці Івершина Ф.Г.
наявністю служби охорони праці,

(наказ від 18.05.2018 №9)._______________________________________________________________________
______ Наказом від 18.05.2018 №10 затверджені інструкції з охорони праці за професіями та видами
виконуваних робіт, не рідше одного разу в три місяці проводяться відповідні інструктажі з охорони
праці, що підтверджується відмітками в журналах реєстрації інструктажів._________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ Працівники, що виконують заявлені види робіт періодично проходять медичний огляд та_____
психофізиологічне обстеження (останній заключний акт від 28.02.2018, виданий ТОВ_______________
«МЕДИКОМ»),
______ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
експлуатаційної документації,

числі на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.
______ Працівники ТОВ «КРИВБАСТЕХНОРЕМОНТ» в повному обсязі забезпечені спецодягом та
засобів індивідуального захисту,

засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту» та колективним договором. Під час виконання робіт використовуються
прилади, а також пояси запобіжні лямкові, драбини, діелектричні рукавички, діелектричні боти,

діелектричні килимки, ізолюючі штанги, покажчики напруги та інші засоби, які необхідні для
безпечного виконання робіт.
______ Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою._________________________
нормативно-правової та

______ Обладнано куточок з охорони праці, оснащений наглядними та навчально-методичними
матеріалами. Бібліотечний фонд налічує достатню кількість законодавчих та нормативних
документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм
тощо в паперовому вигляді та на електроних носіях. Бібліотечний фонд також постійно
поповнюється за рахунок періодичних видань.____________________________________________________
______ Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
м атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

промислової безпеки. Працівники в достатній кількості забезпечені, оргтехнікою, меблями тощо.

Д.С. Зав’ялов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареїж їртй н а у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
.уХУуУ/г*#20 к / р. №
/у

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, 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.

