
ДЕКЛАРАЦІЯ

м. Дніпра

Ьх $ C t D 4 /  ~  ^ £  9  C J О " 12  3 ~{)6 '

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЗУРІТ-М»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______51922. Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське. вулиця Грушевського. 9_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

код 38673406. Товстолят Валерій Леонідович телефон 0569-53-77-77, +380-067-567-02-11,
телефаксу, адреса електронної пошти;

_____email: lazurit-m@i.ua_________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно.
відшкодування наслідків можливої шкоди _ПАТ «Європейський страховий альянс»______

(найменування страхової компанії,
___________________ з 03.12.2017р. до 02.12.2018р .. №  АМ /2146510 від 02.12.2017р.______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я ,______ Товстопят Валерій Леонідович______________________________________________________ .
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1..3 метра* Зварювальні роботи________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 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, у тому

9 робочих місць, у том числі тих, яких існує підвищений ризик 5_______________________________________
числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих

об'єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Створена комісія с перевірці знань у складі -Товстопят В.Л. директор. Рой А.О. заступник директора.________

Кулакова А.М . інженер ОП.. наказ № 39 від 06.12.2017 p . . . які пройшли навчання в ДП ДНКК ‘"Моноліт” 

НПАОП 0.00-1.15-07 ‘'Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” протокол № 616 від

09.06.2017 p.: НПАОП 0.00-1.59-87 «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питаньтиском» протокол 

№1470/1 від 27.12.17 р. _ та  з питань охорони праці протокол № 614 від 14.06.2017 p.. пройшли перевірку 

знань у ком ісії ГУ Держпраці у Дніпропетровської області. _________ ______________________

охорони праці та промислової безпеки;
Згідно наказу №  2 від 02.01.2018 р. призначені відповідальні особи за зберігання та  експлуатацію балонів:
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наказу №3 від 02.01.2018 р. відповідальні особи за виконання робіт на висоті.
Газорізальники пройшли спеціальне навчання з Інструкції ОП для газорізальників протокол № 1489 від
27.12.2017 р. та перевірку знань за програмою пожежно-технічного м і н і м у м у  протокол № 5  від 16.01.18 р. 
Газозварник має посвідчення зварника №  159-ДН-58 протокол №  167 від 17.08.2017 р. в ЛПГТ Д Н К К  
“М оноліт”, також усі праціники пройшли перевірку знань з ОП (протокол № 02 від 10.01.2018)
Е договір №  Р 137-19/3 від 07.12.2017 р.з ПАТ “ОГХК” на надання послуг по заправці балонів, балони 
зберігаються у вертикальному положенні, закріплені в гніздах і в ковпаках в спеціально обладнаному 
приміщенні . Також на підприємстві є зварювальний апарат Инвертор і-180 (А Т О М ). який своевремяно 
проходить перевірку і випробування (протокол 04 від 07.12.2017)
Створена служба охорони праці наказ № 1006 від 10.07.2013 р. Згідно наказу №  7 від 05.01.2018 р. 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення і навчання та інструктажу з питань охорони 
розроблені, затверджені та діють інструкції Інструкція №1 з охорони праці по проведенню вступного 
інструктажу знов прийнятих робітників; інструкція №8 з охорони праці при виконанні вогневих робіт; 
Інструкція № 10 з безпечної експлуатації, зберігання та транспортування балонів(з киснем, аттетиленом, та 
праці, експлуатаційної документації,нормативно-правової та засобів індивідуального захисту, 
іншими газами) і інши інструкції . атакож  згідно Наказу № 1007 від 10.07.2013 р. Положення п р о  систему 

управління охороною праці ТОВ «Лазуріт-М»; Положення про службу охорони праці; Положення про 
порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці ТОВ «Лазуріт-М»: Положення про 
уповноважених найнятими працівниками осіб з питань охорони праці» та інші інструкції та Положення.
Є в наявності засоби індивідуального захисту —  спецодяг, спецвзуггя. брезентові рукавиці, рукавиці ПХВ. 
захисні окуляри. Драбини, страхувальні пояси які пройшли випробування (протокол №  5 віт 24.07.2018 р.)
В наявності: «Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, пожежної безпеки . та 
цивільного захисту». «Ж урнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці пожежної 
безпеки та цивільного захисту». «Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці». «Ж урнал реєстрації 
посадових (робочих) інструкцій працівників». «Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці». «Журнал 
обліку та  збереження засобів захисту», «Журнал обліку технічного обслуговування», а також  є в наявності
навчально-методичне забезпечення та нормативно-правові акти з охорони п р а ц і._____ . - ________________
ЗУ 2694 “Закон України “Про охорону праці ”, НПАОП 0.00-4.35-04 “Типове положення про службу з______

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
охорони праці ”, НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”, НПАОП 
0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, Н ПА ОП  0.00-1.01-07 “Правила з будови та  безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів”. НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”, ДБН А.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у  будівництві. Кодекс законів про працю  України
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(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 
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