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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛІАЛ»,____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49072, Дніпропетровська обл., м.Дніпоо, вул. Марка Озерного, 

буд- 1-А.,__________________________________________________________
місцезнаходження,

Код ЄДРПОУ: 37538490,____________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Білокур Нікон Васильович,______________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

Телефон: 0671523324______________________________________________
номер телефону,

nikonbilkur@gmail.com____________________________________________
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 підвищеної небезпеки виконуються на об’єктах замовника на 
території Дніпропетровської 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 не укладався__________________________

(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, Білокур Нікон Васильович_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

___________________________________ _________________________________________________________________________І
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та
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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;
- верхолазні роботи;
- зварювальні роботи.

(найменування виду робіт 

і іілвищєної 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
Загальна кількість робочих місць:! 2, з них З- ІТП, 9 -  робітники, з них -  З, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
КІЛЬКІСТЬ споруд - 1 ............................................... ............

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Функції служби охорони праці покладено на
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

керівника Білокур Н.В. наказом N91 від 26.02,2018 року.
Відповідальним за безпечне виконання робіт призначено наказом 
№ 10 від 26.02,2018 року виконроба_ Романчика Ю.О.
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
Інформації про інструкції: перглянуті і введені в дію наказом № 8 від
26.02.2018 року інструкції з охорони праці по безпечному виконанню 
заявлених видів робіт:
Інструкція N° 2 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних засобів страхування.
Інструкція №6 з охорони праці при виконанні зварювальних 
робіт.
Інструкції по Формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

інструкцій про проведення навчання та

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці 
керівників:
_____Керівник та ІТП підприємства_пройшли перевірку знань.
Директор Білокур Н.В., головний інженер Говоруха П.А., виконроб 
Романчик Ю.О. пройшли навчання в АП «Запорізький навчально -  
курсовий комбінат» та перевірку знань законів та нормативних актів з



охорони пр а ui в комісії Головного управління Аержпраці у Запорізькій 
області протркол №311 віл 01.03.2018 року.
______ Директор Білокур Н.В..__г о л р в н и й  інженер Говоруха П.А.,
виконроб Романчик Ю.О. пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21 -  98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок»_в комісії Головного управління _Аержпраці у
Аніпропетров ській області прото кол №031 від 23.02.2018 року.
_____ Директор__Білокур Н.В., головний інженер__Говоруха П.А.,
виконроб Романчик Ю.О. пройшли навчання в АП «Запорізький 
навчально -  курсовий комбінат» та перевірку знань «Правил охорони 
праці піл час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00 -  1.15-07 в комісії 
Головного управління Аержпраці у Запорізькій області протокол 
№337 віл 06.03.2018 року.
_____ Директор Білокур Н.В.,__ головний__інженер Говоруха__П.А.,
виконроб Романчик Ю.О. пройшли навчання _в ТОВ «УК СПЕКТР» та 
перевірку знань НПАОП 0.00 -  1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями» в комісії Головного управління 
Аержпраці у Аніпропетровській області протокол №057 від 04.04,2018 
року.

Директор_Білокур__ М.В., головний інженер__Говоруха П .А.,
виконроб Романчик Ю.О.___пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР)) та
перевірку знань НПАОП 45.2-7,02-12 «Система стандартів безпеки
праці. Охорона праці у будівництві__(АБИ)» в комісії Головного
управління__Аержпр а ці у Запорізької області протокол №347 від
07.03.2018 року.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці робітників.
______ Електорозварник Миколішин І.В. закінчив Нікопольський
професійний ліцей__за фахом електрогазозварник, пройшов
атестацію зварників у коміссії АП «УВК «ДНІПРОСАНТЕХМОНТАЖ» і 
допущений до ручного дугового зварювання та газового зварювання 
сталевих, несучих і огроджуючих конструкції посвідчення 
№ КВ 0019/1110, протокол № 11 7 від 09.02.2018 року., здобу в професі ю 
верхолаз в ТОВ «УК СПЕКТР» посв. № 0327, за протоколом №040 від 26.
02.2018р.
______ Працівник Беляев М.В. закінчив ПТУ №6 м. Кам янське за фахом
електромонтер (диплом НР№28259540), здобув професію верхолаз в 
ТОВ «УК СПЕКТР» посв. № 0328, за протоколом №040 від 26. 02.2018р.
_______Працівники пройшли навчання в АП «Запорізький навчально -
курсовий комбінат» та перевірку знань законів та нормативних актів з 
охорони праці в комісії Головного управління Аержпраці у Запорізькій 
області протокол №411 від 01.03.2018 року; навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» 
та перевірку знань знань з «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» НПАОП 0.00 -  1.15 -  07 , НПАОП 0.00 -  1,71-13 та 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментами та
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Дніпропетровській області протокол N9040 віл 26.02.2018 року.
інструктажу з питань охорони праці,

______На підприємстві створено куточок з охорони праці за
«Рекомендаціями щодо організації кабінету промислової  безпеки з 
охорони праці» (наказ № 21 від 20.03.18р.)
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному 
обсязі відповідно до вимог Типових галузевих норм безкоштовної 
видами спецодягу, спеціального взуття та інших 313 працівникам
загальних професійрізних галузей промисловості.___Засоби 313
проходять необхідні випробування та огляди с занесенням в журнал та 
складанням актів. (Пояс страхувальний ПП2 -0 4В №329 та №419 
капроновый канат -  5м. -  2 од., Страховочна прив язь ТАЕІВЕТ БТИ108 - 2  
№1 1801942; протокол N9 451-03/18) .

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Закон України “Про охорону праці", Типове положення про навчання з
питань охорони праці. НПАОП_0.00-4.12-05 зі змінами 2017_р„
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-4.15- 
98, Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом,
взуттям_та іншими__засобами індивідуального захисту, Правила
охорони праці при роботі з інструментами та пристроями 2014,
НПАОП______ 40,1-1.21 __ 98 «Правила безпечної експлуатації
електорустановок», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0,00 -  1.15 -  07

нормативно- правової
Зварювальний напівавтомат ПДГ -  251 -1 од. 201 Ор.в. Україна Зав.№555 
(акт N91 7/03/18 від 05.03.18р. , Риштування пересувне «Атлант» № 11 (акт 
огляду від 1 2.03.2018р.),.

та матеріально/ ^ о  методичного забезпечення)

інії еіали та прізвище)

20^ .

Декларація зареєстровтзгтсґ" у журналі обліку суб’єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці 

20х^р.

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.


