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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

«Товариство з обмеженою відповідальністью»_______

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________« С П Е Ц М О Н Т А Ж П Р О Е К Т Б У Д » ______
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

50006, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул.Цимлянська,буд.ЗВ,
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

ЄДРПОУ ЄДРПОУ 31932809,керівник Савченко Микола Олександрович, тел. 404-4997,
місце проживання, реєстраційний номер ^облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

іп:£о6кЬк/сот. и а ____________________________________________________
адреса електронної пошти;

технологічний транспортний засіб експлуатується згідно з договорами підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

строк дії з 25.01.2018р.___________________________
(найменування страхової компанії,

по 25.01.2019р,№ 347.994136186.20163. від25.01.2018р_________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я ,____ _______

Савченко Микола Олександрович ___________________________ ,

(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 експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки:
технологічні транспортні засоби, а саме: телескопічний навантажувач МТ1840
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

PRIVILEGE, 2009 року випуску, Франція, ідент. № 261039, держ.ном. Т08798_____
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

робочих місць - 1, в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 1, одна
адміністра(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений

тивна будівля, виробнича база, об'єкти
підряду

замовника згідно з договорами

ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: керівник Савченко Микола Олександрович пройшов навчання в
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

Приватному закладі «ЦПОН» з загального курсу охорони праці, протокол
засідання комісії Криворізького гірничопромислового управління Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області___________________________
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

протокол від 09 .11. 2018р .№1244-4 .20-2018_______ ____________________________
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

підприємству
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Андрій Михайлович , який пройшов навчання в Приватному закладі «ЦПОН» з
загального курсу охорони праці, протокол засідання комісії Криворізького
гірничопромислового управління територіального Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області протокол від 09.11.2018р.№124 4-4.20-2018.
Наказом по підприємству від 05.09.2017р.№24 9-011 створена служба охорони
праці,відповідно до наказу, особою відповідальною за дотриманням вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки призначен інженер
з ОП Кучеренко В.А., який пройшов навчання в ТОВ «НКЦ Моноліт» з загального
курсу охорони праці, про-токол засідання комісії Криворізького гірничо
промислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області від 14.06.2016р № 6/41.
Наказом по підприємству від 09.02.2017р.№48 введено в дію інструкції з
охорони праці за професіями та видами робіт, наказом по підприємству від
25.07.2018р. № 107 створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці
у складі: голова комісії Вяткін A.A. -головний інженер, члени комісії: Гусєв
А.М. - головний механік, Гордієнко В.Г. - механік, Шіхуцький B.C. - головний
енергетик, інженер з ОП Кучеренко В.А., у відповідності до вимог Типового
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань розроблено
положення підприємства про навчання з питань охорони праці, а також
формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, під час прийняття на роботу та періодично працівникам
проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі
реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в наявності експлуатаційна
документація на устаткування підвищеної небезпеки, працівники забезпечені
засобами захисту згідно з нормами видачі (пояси запобіжні, драбини приставні,
стрем'янки, які пройшли випробовування з записами у відповідних журналах),
підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з
питань охорони праці.Сформовані графіки технічного обслуговання та технічних
оглядів технологічних транспортних засобів, які своєчасно виконуються.
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М.О. Савченко
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(ініціали та прізвище)

м.п.
« 11 » грудня 2018 р

Декларація зареєстрована у журналі обліку
територіальному органі Держпраці
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