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[ із гругіт-----------ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості
про
роботодавця
Товариство
з
обмеж еною
відповідальністю «МІРОНА ПЛЮС»__________________________________
(лля юридичної особи: найменування юридичної особи,

49016, Дніпропетровська
будинок 9, о ф іс 122

обл.,

місто

Дніпро,

ВУЛИЦЯ

М1ЧУРІНА,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

код згідно з ЄДРПОУ 42217078,__________________________________
телеф аксу, адреса електронної пошти;

тігопарІи$719@amail.com_______________________________________
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і ном ер паспорта,

+380982611082__________________________________________________
ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний ном ер облікової картки платника
податків, ном ер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область, Царичанський район, село Ляшківка,
вулиця Центральна, будинок 52___________________________________
м ісце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особам и стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди м іж ТОВ «МІРОНА ПЛЮС» та ПрАТ «СК
«АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» укладено договір №068.1483676.201 від
25.10.2018
ро ку,
строком
від
26.10.2018
по
25.10.2019
року___________________________________________________________
(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,______ Зосіч Анна Олександрівна______________
(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 маш ин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Найменування виду
відповідного д о з в о л у :

робіт

підвищеної небезпеки

-

Роботи із збереження та переробки зерна

-

Роботи, т о

ви ко ную ться

отримання

на висоті понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць, в
ризик виникнення травм:
На підприємстві працю є
підвищеної небезпеки.

без

том у

числі на яких

іс н у є

підвищений

25 чоловік, з них 5 виконують роботи

Роботи виконуються за адресою : Дніпропетровська
Царичанський район, с. Ляшківка, вул. Центральна, бул. 52.

область,

Кількість будівель і с п о р у д (приміщень): оренда приміщень: комплекс
нежитлових будівель та споруд механізованого току, загальною
площею 8058,1 кв.м.
Інші відомості:
1. функції охорони праці покладені на уповноваженого з питань
о х о р о н и праці Пасічника Олександра Анатолійовича, головного
інженера згідно наказу по підприємству.
2.

з о х о р о н и праці за проф есіям и та видами робіт
введено в дію згідно наказу по підприємству.

ін с т р у к ц ії

3. Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться
відповідно до «Типового положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП
0.00-4.12-05). Піл час прийняття на роботу та періодично
працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці із
записам и в відповідних журналах реєстрації інструктажів з
питань охорони праці.
4. Склад ком ісії з перевірки знань працівників з питань
праці затверджено наказом по підприємству.

охорони

5. Керівники робіт, відповідальні за безпечне проведення робіт
пройшли первинне навчання у ТОВ «СП «Товариство технічного
нагляду АІЕКС» за наступними курсам и:
«Охорона праці»:
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»:
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, щ о працюють
під тиском»;
«Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»:
«Правила охорони праці підчас виконання робіт на висоті»:

«Правила
робіт»;

охорони

праці піл час вантажно-розвантажувальних

«Правила охорони праці на автомобільному транспорті».
6. Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
в з у т т я м та засоб ам и індивідуального захисту згідно вимогам.
7. Підприємшво. забезпечено законодавчими
и з п и та н ь о х о р о н и п р а ц і.

та

ноомативно-

(ініціали та прізвище)

Декларація
господарювання

зареєстрована
у
журналі
у
територіальному
органі

20г^р.
№ *#*2

Ж

обліку
суб'єктів
Держпраці
__

,

у

Примітки: 1. Фізична осо ба — 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) маш ин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не
зазначається фізичними особ ам и, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

