
Центр надання адміністративних посл> і
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ „уу/улг - ^
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань Охорони праці 2и р

р -  ■ ' т і ' г г у  ? оіір ~Відомості про роботодавця І Іриватне акціонерне товариство_________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Славгородський арматурний завод» . 52580, Дніпропетровська область,____________
місцезнаходження,

Синельниківський район ,смт. Славгород, вул. Заводська,!■___________________________

ЄДРПОУ -  14308859, коди за КВЕД : 28.14 Виробництво інших кранів і клапанів,______
код згідно з ЄДРПОУ

*

25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія_______

_________ __________________ Сенюра Юрій Михайлович___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Тел. + 380 (56)767 -3584, saz slavgorod @ gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

52580, Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська,!•
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 договір відсутній________________
(найменування страхової компанії,

ч строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився______

(дата проведення аудиту)
Я. Сенюра Юрій Михайлович___________________________________________________________

(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 машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
Експлуатацію технологічного транспортного засобу, а саме : навантажувач вилковий_______

(найменування виду робіт
FD15L-14 «KOMATSU» з реєстраційним номером ТО 7848 АЕ. індентифікаційний номер 150413.

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Серія і номер свідотцтва АЕ 005059 Дата видачі 03.07.2017 р.________________________________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
'»Дата виготовлення -1988 p.. Японія . ______________________________________________ _ _

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць - 1, в т.ч. на яких існує підвищений ризик виникнення травм -1.________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
будівель (споруд) -  1 : структурних підрозділів -  1._________ ___________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості Єрмак Володимир Іванович —виконуючий обов язки майстра_________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

транспортної дільниці (наказ в ід  01.10.2018 р. № 216, наказ від 26.12.2016 р. № 293______________
* за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

перевірка знань з питань охорони праці : протокол № 56-16 Д від 23.09.2016 р. ТОВ СП «Товариство 
технічного нагляду ДІЕКС).

Наказом по підприємству від 15.08.2016 р. № 228 створено службу охорони праці на приватному
наявністю служби охорони праці,

акціонерному товаристві «Славгородський арматурний завод».
Керівником служби охорони праці призначена - інженер з охорони праці Стасюк Наталія Дмитрівна

Па підприємстві введено в дію інструкції з охорони праці та видами робіт . в тому числі:_______
інструкцій

- Інструкцію з охорони праці № 45 водія автонавантажувача.

Наказом по підприємству від 07.08.2017 р. № 227 , затверджено та введено в дію «Положення про 
„ порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на ПрАТ «Славгородський 

арматурний завод» .

Керівник робіт:
Єрмак Володимир Іванович - виконуючий обов'язки майстра транспортної дільниці.(наказ від 
01.10.2018 р. № 216, наказ від 26.12.2016 р. № 293 ; перевірка знань з питань охорони праці : 
протокол № 56-16 Д від 23.09.2016 р. ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ від 09.01.2018 р. 
№ 13), члени якої : голова комісії - Єрмак Роман Володимирович- заступник голови правління з 
виробництва (перевірка знань з питань охорони п рац і: протокол № 56-16 Д від 23.09.2016 р. ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС), члени ком ісії: Кравченко Сергій Володимирович - 
заступник голови правління з технічних питань (перевірка знань з питань охорони праці : протокол 
№ 47 від 21.02.2018 р. ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН», Лебедюк Віталій Миколайович - головний 
енергетик (перевірка знань з питань охорони праці : протокол № 246 від 17.08.2016 р. ТОВ «УКК 
ПРОФІ ЛАЙН»), Стасюк Наталія Дмитрівна - інженер з охорони праці (перевірка знань з питань 

•* охорони праці : протокол № 66/4.5 /2018 від 02.04.2018 р.).

Під час прийняття на роботу та періодично , у відповідні терміни, працівникам підприємства
інструктажу з питань охорони праці, 

проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами у «Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці».

Працівник транспортної дільниці пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а 
саме:
Міщенко Андрій Анатолійович -  водій навантажувача (пройшов перевірку знань з питань охорони 
праці: протокол № 981 від 22 серпня 2013 р. ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН»; на підприємстві пройшов 
перевірку знань з питань охорони праці : протокол № 1 від 12.02. 2018 р.
Посвідчення № 09238 видане Міщенко Андрію Анатолійовичу 22.08. 2013 р.
ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» за професією -  водій навантажувача .

В наявності експлуатаційна документація на устаткування, що використувується при_____________
експлуатаційної документації,

виконанні декларуємого виду робіт.



Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям і засобами
засобів індивідуального захисту,

індивідуального захисту згідно з нормами видачі.

Підприємство забезпечено законадавчими нормативно -  правовими актами та навчально-
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

методичними посібниками з питань охорони прац і.

Матеріально- технічна база відповідає вимогам законадавства з питань охорони охорони праці 
„та промислової без

Ю.М.Сенюра

Декларація зареєстрована журналі обліку суб'єктів Г; 

органі Держпраці 2 0 № ■^>' / ур У сҐ у /<Р^

(ініціали та прізвище)

подарювання у територіальному

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.

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.".


