
ДЕКЛАРАЦ1Я
вщповщно<гп матер1алыю-тех1пчно1 бази вимогам 

законодавства з питапь охорони npani

BiflOMOCTi про роботодавця

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ
МС1ГМА АВК"

(для юридичноУособи: найменування юридичноТособи,

69014, Запогпзька обл., м. Запор1жжя, вул. Миколи Краснова, буд. 10
мюцезнаходження,

40691906
код зпдно з СДРПОУ,

Омельчак Аидрш Олегович
пр1звище, !м’я та по батьков1 кер1вника,

(0671 143-15-27
номер телефону, телефаксу, адреса електронноУ пошти;

для <(нзично1 особи — пщприемця: ир1звище, 1м’я та по батьковп cepia i номер паспорта, ким i коли виданий, Micue проживания, реестрашйний 
номер облшовоУ картки платника податмв, номер телефону, телефаксу, адреса електронно! пошти;

Об’екти замовниклв, зпдно укладених договор!в
Micue виконання po6iT шдвищеноУ небезпеки

та/або експлуатащУ (застосування) машин, мехашзм1в, устатковання шдвищеноУ небезпеки)

1нформащя про наявнють договору страхування цивгльноГ вщповщальност1 
перед трет1ми особами стосовно вщшкодування наслщюв можливоТ шкоди

Укладаються договори 3i страховими компашями
(найменування страхово'У компанп,строк д1У страхового полюу, номер i дата його видач!)

1нформащя про проведения добровольного аудиту з охорони пращ 

Заилановано проведения вщповщно до чинного законодавства
(дата проведения аудиту)

Я, Омельчак Аидрш Олегович -  директор ТОВ «С1ГМА АВК»,
(пр1звище, iM’a та по батьков1 кер1вника юридичноУ особи або ф1зичноУ особи — шдприемця)

щею декларащею пщтверджую вщповщнють матер1ально-техшчноТ бази та умов 
пращ вимогам законодавства з питань охорони пращ та промисловоТ безпеки шд 
час виконання таких робпг шдвищеноУ небезпеки та/або експлуатащ'У 
(застосування) таких машин, мехашзм1в, устатковання шдвищеноУ небезпеки:
1) Роботи, що виконуються на висот1 понад 1,3 метра (п.6 додаток 6 
Порядку);
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2) Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому npocTopi (емностях, боксах, топках, трубопроводах) 
(п.8 додаток 6 Порядку);
3) Земляш роботи, що виконуються на глибиш понад 2 мегри або в зшп 
розташування пщземних комушканш (и.9 додаток 6 Порядку);
4) Роботи верхолазш (п.14 додаток 6 Порядку);
5) Роботи в дночих електроустановках напругою понад 1000 В (п.16 додаток 
6 Порядку);
6) Зберпання балошв 13 стисненим та зрщженим газом (п.18 додаток 6 
Порядку);
7) Зварювалыи роботи (п.19 додаток 6 Порядку).

(найменування виду po6iT шдвищеноУ небезпеки та/або машин, мехашзм1в, 
устатковання шдвищеноУ небезпеки, тип або марка (за наявностО, номер партГУ, дата виготовлення, краУна 

походження, яю виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання вщпов1дного дозволу,

11 робочих Micub,
з них 8 на яких ienye пщвищений ризик виникпенпя травм

юльюсть робочих Micub, у тому числ1 тих, на яких icHye пщвищений ризик виникнення травм,

1 (дшьниня буд1велыю -  монтажних робгг)
буд1вель i споруд (прим1щень),виробничих об’еклв (uexiB, дшьниць, структурних п!дроздш1в)

1нпп в1домост! Омельчак Андрш Олегович -  директор та посадов1 
особи пщприемства ТОВ «С1ГМА АВК» як1 призначен! наказами по 
шдприемству вщповщальними особами за безпечне виконання робгг 
пщвищено1 небезпеки, а саме:
1. Накази кср1вника пщприемства ТОВ «С1ГМА АВК», про призначення 
oci6, вщповщальних за дотриманням вимог закоподавства з питань охорони 
npaui та промисловоУ безпеки на пщприемств!:
-  № 14/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщальних oci6 за 
оргашзацно та безпечне виконання робгг пращвниками пщприемства;
-  № 15/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюУ особи за 
безпечне виконання робгг на висот1 понад 1,3 метра;
-  № 16/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщальноУ особи за 
безпечне виконання верхолазних робгг;
-  № 17/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщальноУ особи за 
безпечне виконання робпг в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах, замкнутому npocTopi (емностях, боксах, топках, 
трубопроводах);
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-  № 18/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи за 
безпечне виконанпя земляиих робпг, що виконуються па глибиш поиад 2 
метри або в 3oni розташувания пщземних комушкащй;
-  № 19/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи за 
безпечне виконанпя робгг на об’ектах замовниыв;
-  № 20/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи по 
нагляду за техшчним станом та експлуатащею посудин, справний стан i 
безпечну дно посудин, що працюють пщ тиском;
-  № 21/12-он вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи за 
безпечне виконанпя зварювальних робпг;
-  № 22/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи за 
облж, зберпання, видачу i безпечну сксплуатацпо зварювального 
обладнания;
-  № 23/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи за 
пожежну безпеку на територн пщириемства;
-  № 24/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи за 
видачу наряд-допуску, розпорядження на виконанпя робот з пщвищеною 
иебезпекою;
-  №25/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи за 
електрогосподарство пщириемства та його заступника;
-  № 26/12-оп вщ 12.12.2018 року про призначення вщповщалыюТ особи за 
безпечне виконанпя робп в дпочнх елсктроустановках напругою понад 1000 
В;
-  га iinui накази з питань охорони npaiii та нромисловоТ безпеки на
пщприемствь_____________________________________________________________ _
(пр1звище, 1м’я та по батьков1 oci6, яю вщповщають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони npaui

та промисловоТ безпеки;

Наказом по пщприемству № 04/12-оп вщ 11.12.2018 року, створена 
служба охорони нращ на пщприемствь Обов’язки покладено на в.о. пгженера 
з охорони npaui.

Наказом по пщприемству № 05/12-оп вщ 11.12.2018 року «Про 
затвердження шетрукцш з охорони npaui на пщприемствЬ>, затверджен! 
incrpyKniT з охорони npaui як! д1ють па пщприемств1 (до складу включен! 
1нструкцп з безпечного виконанпя робН пщвищеноТ небезпеки).

Bci npauiBHHKH пщприемства пщ час прийняття на роботу та 
пер1одично у встановленому порядку проходять шетруктажт з питань 
охорони npaui (вступний, первинний, повторний, нозанлановий та цшьовий), 
з записом в журналах реестрацн !нструктажтв з питань охорони npaui 
встановленого зразку.
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Посадов! особи пщприемства у встановленому порядку пройшли 
иавчання та псречпрку знань з питань охорони upani та вимог НПАОП, в 
иаявносзз посвщчення встановленого зразку.

Прашвннки пщприемства у встановленому порядку пройшли иавчання 
та перев!рку знань з питань безпечного виконання робгг ищвищеноУ 
небезпеки, в иаявносзз посвщчсння встановленого зразку.

Прашвники пщприемства забезпсчеш у повному обсяз1 засобами 
пщивщуального захисту (снецодягом, снецвзуттям, захисними касками, 
запоб!жними поясами та iniiiHMH засобами шдивщуального захисту).

Наказом по пщприемству № 27/12-оп вщ 12.12.2018 року «Про 
призначення вщповщальною особою за облш, збершання i видачу 
п paniBii и кам пщприемсзва спецодягу, спецвзуття та iiiiiinx засоб1в 
пщивщуального захисзу», призначсно вщповщальну особу за o6jiik, 
збсрпання i видачу прашвникам пщприемства спецодягу, спецвзуття та 
imuHX 3aco6iB пщивщуального захисту.

В наявносН нсобхщна експлуатащйна документами на обладнання, в 
тому числ1 на те що використовуеться при виконашп робгг пщвищеноТ 
небезпеки.

На пщприемств! в иаявносзз правила з охорони upani вщповщно до 
дпочого реестру НПАОП.___________________________________________

наявтстю служби охорони пращ, шструкцш про проведения иавчання та шструктажу з питань охорони npaui, 
експлуатащйноТ документащ'1, засоб1в (ндивщуаАного захисту, нормативно-правовоТ та матер1ально-техшчноТ

бйзи навчально-методичного забезпечення)

13 грудня 2018 р.

Декларащя зареестрована у журнал! облжу суб’ект!в господарювання у

Примт<и: 1. <1чзична особа —  пщприемець своТм пщписом надас згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог
Порядку видач1 дозвол!в на виконання робо шдвищено! небезпеки та на експлуаташю (застосування) машин, мехашзм1в, 
устатковання пщвищено! небезпеки.

2. Реестрашйний номер облжовоУ картки платника податюв не зазначаеться фпичними особами. яю через своУ ре л i ri й и i переконання 
вщмовляються вщ його прийняггя та повщомили про не вщповщному органу державно!' податковоУ служби i мають в щ м ту  
в паспорт!.” .

А.О. Омельчак
(Ышали та пр1звище)

2 0  р .


