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Відомості про роботодавця
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

Товариство з обмеж еною відповідальніст ю «ЕКО М А Ш С Е РВ ІС ____________
місцезнаходження, код -згідно з Є Д Р П О У . прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону.

50102, Дніпропет ровська о б л .,.
телефаксу, адреса електронної нош

Кривий Ріг,
; для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер

вулицяГірників, буд., 1 оф. 2________________________________________________________
паспорта, ким і коли виданий, місце проживапня, реєстраційний номер облікової картки платника

код Є Д РП О У 4~ "8415____ __________________________________________________________
податків, номер телефо

телефаксу, адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної

Директ ор Л ит винов Володимир Володимирович____________________________________
небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, уетатковання підвищеної небезпеки)

моб. тел 096-754-07-07, екота8Ь8ЄГУІ$@атаі1.сот_____________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

Дніпропет ровська область
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації застосування)
машин. V
'"мів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність
овору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовн
^шкодування наслідків мож ливої шкоди
_____________________________ Договір не укладався_____________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, помер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони г,~,иіі аудит не проводився
(лага проведення аудиту)

Я,

Л ит винов Володимир Володимирович______________________________________
(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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (,,г,"гг'осування) таких
машин, механізмів, уетатковання підвищ еної небезпеки:
Зварю вальні робот и__________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, уетатковання підвищеної небезпеки, тип або марка
(за наявності), номер партії дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в :
у числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень), виробні
х об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Кількість робочих м ісць - 9 осіб, у т ому числі тих, на яких існує мож ливіст ь
виникнення травм - З особи.
Інші відомості: директ ор Л ит винов Володимир В олодіт ирович - пройш ов
навчання в ТОВ «Н К Ц «М оноліт » та перевірку знань проведену комісією Головного
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

управління Д ерж праці у Д ніпропет ровській област і законодавчих акт ів з охорони
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення

праці, гігієни праці, надання п ер ш оїдоп ом о7" потерпілим, електробезпеки,__________
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної і

нтації, засобів індивідуального захисту,

пож еж ної безпеки 0

У°8/19 від 01.08.2018); «Правил охорони

норматив

покол перевірки зні

авовоїта матеріально-технічної оази навчально-методичного забезпечення)

праиі під час робот и і інструмент ом та пристроями» Н П А О П 0.00-1.71-13; «Правил
безпечної експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів» Н П А О П 40.1-1.21-98._________
Заст упник директ ора з виробницт ва Бігус Олександр Георгійович пройш ов
навчання в ТОВ «НКЦ«М оноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного
управління
ж праці у Дніпропет ровській област і законодавчих акт ів з охорони
праці, гігієн
піці, надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки,__________
пож еж ної оезпеки (протокол перевірки знань № 8/19 від 01.08.2018); «Правил охорони

2-0,

праці під час робот и з інструмент ом та пристроями» Н П ЛО П 0.00-1.71-13; «Правил
безпечної експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів» Н П Л О П 40.1-1.21-98.
» ^
Н аказом по підприємст ву № 16 від 03.08.2018 заст упник директора з
виробництва Бігус Олександр Георгійович призначений відповідальною особою за
дотримання вимог законодавст ва з питань охорони праці та пром ислової безпеки.
Наказом по підприємст ву № 18 від 02.05.2018 заст упник директ ора з виробництва
Бігус Олександр Георгійович призначений відповідальною особою за безпечне
виконання зварювальних робіт.
Наказом по підприємст ву № 3 від 01.08.2018 ст ворено служ бу охорони праці,
функції я к о ї виконує інж енер з охорони праці Ігнатов Руслан Олександрович який
пройш ов навчання в ТОВ «НКЦ«М оноліт» та перевірку знань проведену комісією
Головного управління Д ерж праці у Дніпропет ровській област і законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки,
пож еж ної безпеки (протокол перевірки знань № 8/19 від 01.08.2018); «Правиз охорони
праці під час робот и з інструмент ом та пристроями» Н П Л О П 0.00-1.71-13; «Правил
безпечної експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів» Н П Л О П 40.1-1.21-98.
^
На підприєм ст ві зат вердж ені та введені в дію наказом по підприємст ву від
17.08.2018 № 5 «Полож ення про служ бу охорони праці», «Полож ення про сист ему
управління охорони праці (СУОП)», «Полож ення про порядок розробки та
затвердж ення інст рукцій з охорони праці та пож еж ної безпеки», «Полож ення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та
пож еж ної безпеки», «Полож ення про профілакт ичну робот у з охорони праці та
пож еж ної безпеки», «Полож ення про порядок заст осування нарядів-допусків при
виконання робіт підвищ еної небезпеки», «П олож ення про нарядну систему»,
«Полож ення про бірочну систему».
Наказом по підприємст ву № 10 від 16.08.2018 ст ворена комісія з перевірки знань
з питань з охорони праці. Комісія діє в наст упному складі: голова ком ісії - директор
Лит винов В.В., інж енер з охорони праці Ігнатов Р.О., директ ора з виробництва
Бігус О.Г.
Наказом по підприємст ву від 20.08.2018 № 7 зат вердж ені та введено в дію
інст рукції з охорони праці за професіями та видами робіт в кількост і 20 інструкцій
та програми навчання з питань охорони праці, в тому числі: «Інст рукція з охорони
праці для. Загальні вимоги безпеки для працівників підприємст ва»; «Інструкція з
охорони праці для елект рогазозварників»; «Інструкція з охорони праці для
елект розварників ручного зварювання».
Навчання та інст рукт аж і з питань охорони праці проводят ься відповідно до
вимог «Типового полож ення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці».
Робіт ники м аю т ь професійну підготовку, здобут у в спеціалізованих навчальних
закладах та м аю т ь відповідні посвідчення.
П рацівники які виконують роботи підвищ еної небезпеки пройш ли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці, що підт вердж уєт ься прот околами № 16, 17
від 22.08.2018, з «Правил безпечної експлуат ації елект роуст ановок спож ивачів»
(протоколи перевірки знань № 28, 29 від 23.08.2018).
Зварювальне обладнання та елект роінст румент пройш ли випробування та
відповідають вимогам нормат ивних документ ів з охорони праці. Ведеться необхідна
експлуатаційна та ремонт на документація.
Працівники підприємст ва забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захист у в повному обсязі згідно з Н П ЛО П 0.00-4.01-08, що використовуються за
призначенням, ут римуються г т ехнічно справному стані, проводит ься іх технічне
обслуговування, ремонт та випробування згідно вимог та документ ів з експлуат ації
виробників. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного

регламент у засобів індивідуального захист у, зат вердж еного Постановою К М У № 761
від 27.08.2008 р.
На підприєм ст ві є в наявност і куток з Охорони праці забезпечений: наглядною
агітацією,
підручниками,
посібниками,
плакатами,
оргт ехнікою , розроблені
навчально-мет одичні плані програми навчання перевірки знань та підготовки іспитів.
Підприємст во забезпечено нормат ивно-правовими акт ами з питань охорони
праці:
- Закон України «Про охорону праці»;
- - Закон України «Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України «Про
охорону праці»;
- П останова Кабінету М іністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про
зат вердж ення порядку видачі дозволів на виконання р обі підвищ еної небезпеки
та на експлуат ацію (застосування) м аш ин механізмів, уст ат кування
підвищ еної небезпеки зі змінами від 7 лю т ого 2018 р. № 48;
- П орядок проведення медичних о глядів робіт ників певних категорій,
зат вердж ений наказом М ОЗ України № 246 від 21.05.2007р.;
- Н П АО П 0.00-4.15-98 Полож ення про розробку інструкцій з охорони праці;
- Н П АО П 0.00-8.24-05 П ерелік робіт з підвищеною небезпекою;
Н П АО П 0.00-4.26-96 Полож ення про порядок забезпечення працівників,
спеціальним одягом , спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту;
- Н П АО П 0.00-4.12-05 Типове полож ення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці;
- Н П АО П 0.00-4.09-93 Типове полож ення про комісію з питань охорони праці
підприємства;
Н ПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
- Н П АО П 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час робот и з інструментом та
пристроями;
Н ПА()П 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.
^правова база оновлюється через Інт ернет та періодичні видання.

В. В. Лит еинов
(ініціали та прізвище)
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Примітки:

гьіГ_ Р. N

1. Ф ізична 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.".

