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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
В ідом ості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЗЛАТА - МЕБЕЛЬ"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Пісочна, будинок 7
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 31932788
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________ керівник - директор Гаврош Віталій Миколайович__________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________ тел./факс (044) 390-10-01, director@zlatamebel.ua ____________________
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;

50005. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Пісочна, будинок 7_____
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф ормація про н аявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особам и стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди_____________
__________________________________ не укладався_____________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф ормація про п роведення добровільного аудиту з охорони праці________________
___________________________________ не проводився___________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Гаврош Віталій Миколайович_____________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтвердж ую відповідність м атеріально-технічної бази та умов
праці вим огам законодавства з питань охорони праці та п ром ислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:
- зварювальні роботи Гп. 19 додатку 6 до Порядку).____________________________________
(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 відповідного дозволу,

5 робочих місць, в том у числі на яких існує ризик виникнення травм - 5
кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

2
Офісні та складські приміщення розташовані за адресою: вул. Пісочна .7 м. Кривий Ріг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відом ості: Директор Гаврош В.М . пройшов навчання та перевірку знань з
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

з курсу Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", в комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області Гпротокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 06.04.2016 № 4/13-1. посвідчення № 4931).__________________________
________ Наказом від 06.04.2017 № 043-к створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - директор Гаврош В.М.
Члени комісії: інженер з охорони праці Семезенко М.Г.. начальник виробництва
Гошков Д.Л._____________________________________________________________
Голова комісії: начальник виробництва Горшков Д.Л. пройшов навчання та перевірку
знань з курсу законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області Гпротокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 06.04.2016 № 4/13-1. посвідчення № 4932): з "Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області Гпротокол засідання комісії з перевірки знань від 06.04.2016р.
№4/1-2. посвідчення № 358). IV група з електробезпеки і допуск до роботи в
електроустановках до 1000 В
Члени комісії: інженер з охорони праці Семезенко М.Г. пройшов навчання та перевірку
знань з Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої Гдомедичної
допомоги-) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "КРЮЛ" та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області Гпротокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 31.08.2016 № 32. посвідчення № 062): з "Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів" в ПП "КРЮЛ" та перевірку знань в комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області Гпротокол засідання комісії з перевірки знань від 31.08.2016
№ 40. посвідчення № 0854). IV група з електробезпеки і допуск до роботи в
електроустановках до та вище 1000 В._______________________________________________
- електик Пюра Ц.Й.. який пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної
безпеки України" в ПП "КРЮЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Гпротокол
засідання комісії з перевірки знань від 31.08.2016 № 40. посвідчення № 085). IV група з
електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до та вище 1000 В.
______ Наказами по підприємству переглянуто та затверджено "Положення про систему
управління охорону праці ТОВ "Злата - мебель"". наказ від 14.05.2018 № ОЗ-ОП:
"Положення про службу охорони праці", наказ від 06.04.2017 № 42-к: "Положення про
проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці ТОВ "Злата - мебель"",
наказ від 06.04.2017 № 42-К: "Положення про систему організації виконання робіт і
забезпечення безпеки їх проведення в підрозділах ТОВ "Злата - мебель"". наказ від
29.09.2017 № 329: "Положення про енергетичну службу ТОВ "Злата - мебель". наказ від
42-К від 06.04.2017: "Положення про порядок розробки інструкцій з охорони праці".
наказ від 06.04.2017 № 42-К._________________________________________________________

з
______ Наказом від 22.05.2017 № 71-к призначено відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства електрика Пюра Ц.Й.. який
пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в
ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Гпротокол засідання
комісії з перевірки знань від 31.08.2016 № 40. посвідчення N° 085). IV група з
електробезпеки і д о п у с к до роботи в електроустановках до та вище 1000 В.___________
Наказом від 18.05.2017 № 43 створено службу з охорони праці, в особі інженера з
наявність служби охорони праці,

охорони праці Семезенка М.Г.. який пройшов навчання: з Законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої Гдомедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки.
пожежної безпеки в ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Гпротокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прапі від 31.08.2016 № 32.
посвідчення № 062'): з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в
ПП "КРІОЛ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Гпротокол засідання
комісії з перевірки знань від 31.08.2016 № 40. посвідчення № 085). IV група з
електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до та вище 1000 В.
_________
_______ Робітники підприємства згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і
пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань
робітників з питань охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативноправових актів з охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших
відповідних Правил та за інструкціями з охорони праці, що діють на підприємстві
пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними
роботи.
Переглянуто та затверджено наказами від 29.09.2017 №№ 318-к. 321-к інструкції
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі для
електрогазозварника ручного зварювання, при виконані зварювальних робіт, при
виконані робіт з інструментами та пристроями).______________________________________
______ Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог
чинного законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці". "Журнал проведення інструктажів з охорони праці
на робочому місці". "Журнал видачі інструкцій з охорони праці". "Журнал видачі
нарядів - допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.__________________________
_____ Працівники, що виконують заявлений вид робіт, періодично проходять медичний
огляд та психофізіологічне обстеження в медичних закладах м. Кривого Рогу.
КЗ "КМЛ № 1". згідно договору від 12.09.2018 № 28/1._______________________________
В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
експлуатаційної документації

та. щ о ви кори стовується при виконанні робіт п ідвищ ен ої н ебезпеки (паспорти та
інструкції з експ луатац ії зварю вальний апарат "ПАТОН СТШ — 250". заводський
№
б/н.
рік
виготовлення
2003.
країна
виробник
- Україна:
інвертор
"TESLA TIG/MMA-250". заводський № 88875158 . рік виготовлення 2017. країна
виробник
-Україна:
інструменти
ручні,
електричні,
пневматичні:
комплект
газополум'яної апаратури.___________________________________________________________

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та

4
засобів індивідуального захисту

засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним в з у т т я м та
іншими засобами індивідуального захисту" Гкомбінзоном робочим, полукомбінезоном
зимовим робочим, комплектом робочого спецодягу, спецвзуттям: захисні ботики
утепленні, ботики робочі, робочими рукавички поліуретановими. рукавичками
комбінованими для вантажника, щитками для зварників, захисними касками, захисними
окулярами). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням,
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування,
ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________
_____ ТОВ "ЗЛАТА - МЕБЕЛЬ" забезпечено нормативно - правовою__________________
нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення

документацією: Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) мдтітин.
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 Гв редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48). НПАОП 0.00-1.16-96 "Правила атестації
зварників". НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників". НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу
охорони праці". НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці". НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці". НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про
роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці". НПАОП 0.00-2.0105 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту". НПАОП 10.1-1.21-98 "Правила безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів".
"Правила технічної експлуатації
електроустановко споживачів". НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в
Україні".___________________________________________________________________________
_____ У ТОВ "ЗЛАТА - МЕБЕЛЬ" є куточок з охорони праці, оснащений: комп'ютерами.
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці.
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним
забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навчання.
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони
зхорони праці._______________________________________
'хнічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
експлуатації обладнання, яке декларується.

В.М . Гаврош
(ініціали та прізвище)

Д екларація зареєстрована у ж урналі обліку с у б ’єктів господарю вання у
територіальном у
органі
Д ерж праці
20
р.
Примітки: і.Ф ізична особа -— підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку
п ерсональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

