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в*.ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УкрстаФінг». 49005. 
м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 77, оф. 406/1. СДРПОУ: 39267862. Бобриков Максим Анатолійович, т е л .+38 
(050) 0120195.+38(050)5390810. t.nevesenko@smart-hr.com.ua

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та 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;

Дніпропетровська область, на об’єктах замовників
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 відш кодування наслідків м ож ливої ш коди не укладався, у звязку з відсутністю 
об'єктів підвищеної небезпеки, перелік груп яких наведено у додатку 1 до Порядку і правил проведення 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути 
заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно- 
епідеміологічного характеру, затв. постановою КМУ-від 16 листопада 2002 р. N 1788

(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, Бобриков Максим Анатолійович
(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць - 16. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення т р а в м і 16.
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відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
кількість будівель і споруд (приміщень") - 1. виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  1

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: особа, відповідальна за безпечне виконання робіт майстер Павлов Андрій 
Миколайович (наказ про призначення відповідальної особи від 30.10.2018 №17-ОП; протокол 
перевірки знань від 29.10.2018 №029/18). На підприємстві створено службу охорони праці, 
розроблено Положення про службу охорони праці (наказ від 04.05.2018 № 5-ОП). На підприємстві 
наказом від 04.05.2018 № 3-ОП затвердено інструкції з охорони праці. Працівники, які виконують 
роботи підвищеної небезпеки пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці та пожежної безпеки (протокол від 29.10.2018 №ОЗОЛ8-ОП), інструктаж з охорони праці на 
робочому місці. На підприємстві в наявності є експлуатаційна документація на допоміжне 
обладнання. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту відповідно до затверджених Норм (наказ від 01.10.2018 № 15-ОП). На підприємстві в 
наявності є всі необхідні нормативно-правові акти з охорони праці (правила, положення інструкції 
тощо). Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.А. Бобриков 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^ ^ £ # 2 ^ ^ ^ г _  2 0 ^ р .  № гґ-?-Ж

77

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.


