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відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 0 5 [ [' у

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
(для юридичної особи: найменування

______ «ВольтЕнерджі» 51939, м. К ам ’янське, вул. Харківська 63,кв.2________
юридичної особи, місцезнаходження,

___________________________ ЄДРПОУ 42277967,_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ 3бор Андрій Віталійович__________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_________________ (096) 785-42-15, , : V oltE nergy .dnepr@ gm ail.com ____________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли видании, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Товариство з обмеженою відповідальністю
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

«ВольтЕнерджі» 49112, м. Дніпро, вул. Електрична 2
та/або експлуатації (застосування) машин

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

(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, Здор Андрій Віталійович, директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ВольтЕнерджі»

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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти.______________________________________________
(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 -  5, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),

виникнення травм -  5,будівлі і споруди- 0, кількість цехів -О
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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ліні відомості: Відповідальні за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

праці та промислової безпеки: директор ТОВ «ВольтЕнерджі» З д о р  A.B.. головний 
інженер Дудник А.М.
На підприємстві наказом від 05.10.2018 №05/10-01 створено службу охорони праці. 
Обов’язки служби покладено на головного інженера підприємства.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

існує нормативна база для функціонування
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-

Системи управління охороною праці (СУОШ.Інструктажі з питань охорони праці
методичного забезпечення)

проводяться на підставі Типового Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони. Вступний інструктаж з питань охорони праці 
проводиться тривалістю в 1 годину, первинні, повторні, цільові та позапланові 
інструктажі проводяться відповідальними особами за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях. Створена комісія 
підприємства для перевірки знань з питань охорони праці. Працівники пройшли 
перевірку знань правил, норм і інструкцій з охорони праці в повному обсязі. 
Розроблено 9 інструкцій) з охорони праці, що затверджуються наказами директора 
ТОВ «ВольтЕнерджі» по строкам їхнього перегляду.

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання робіт, 
експлуатації обладнання, а саме:
Створено наказ «про призначення відповідального за електрогосподарство» № 
08/10-02 від 08.10.2018 р., наказ « про порядок організації робіт в 
електроустановках» № 10/10-06 від 10.10.2018 р. Для безпечного виконання робіт 
розроблено інструкцію з охорони праці № 00-03 «Під час виконанні робіт з 
електроінструментом» (затверджена наказом начальника від 11.10.2018 року 
№11/10-07).
Працівники ТОВ«ВольтЕнерджі» забезпечені засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі згідно з нормами спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам. Засобам індивідуального захисту 
проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням у відповідні журнали, 
які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментом та пристроями 
(НПАОП 0.00-1.71-13).____________________
Працівники ТОВ«ВольтЕнерджі забезпечені нормативно-правовими актами. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті ШПАОП 0.00-1.15-07). Типове положення про службу охорони 
праці. Типове положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05) в наявності, є експлуатаційна та технічна 
документацій

А.В.Здор
(ініціали та прізвище)



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

Держпраці^ ^ ^ ^ - » ^  20^ Г  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, устаткування 
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.


