Додаток8
до Порядку
(в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Нептун»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

15600 Чернігівська область, м. Мена. вул Гастелло, 3. код ЄДРПОУ30424720_______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Рубан Володимир Іванович тел. (04644) 3-32-49 е-таіі пеуіип ШсК&икг.пеі
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;

м. Мена, вул. Гастелло, З ТОВ «Нептун»

КТП -635;

ЗТП- 195; ПЛ ІбкВ

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 ПАТ Страхове товариство
(найменування страхової компанії,

«Гарантія» договір № 14-100-18 від 12.жовтня 2018р., діє по 16 жовтня 2019 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21 вересня 2018 року
(дата проведення аудиту)

Я

Рубан Володимир Іванович________________________

(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:
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п. 16 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, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості відповідальний за електрогосподарство гол. енергетик
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Бахир Василь Іванович (посвідчення від20.03.2018р № 17685/2903/2945 . видане ДП
«Чернігівський експертно-технічний иентр»).
Наявна служба охорони праиі. інженер з охорони прані
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Боровик Світлана Григорівна (посвідчення від 26.06.2017р. №32160/75/14 . видане ДП
«Чернігівський експертно-технічний иентр»).
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

введені в дію інструкиії з охорони праиі. з працівниками проводяться інструктажі з питань
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

охорони праиі (вступні, первинні, повторні, позапланові та иільові) по «Програмі вступного
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

інструктажу з питань охорони праиі для робітників ТОВ «Нептун» та у відповідності до
«Переліку питань первинного (повторного) інструктажу на робочому місиі для робітників ТОВ
«Нептун» затверджених наказом № 59 від 29. 06. 2017 р.. навчання та перевірка знань з питань
охорони праиі у праиівників підприємства проводиться у відповідності до «Положення про
порядок проведення навчання з питань охорони праиі в ТОВ «Нептун», затвердженого наказом
директора № 141 від 02.10. 2018р.. наявна необхідна експлуатаційна документація, працівники
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до
НПАОП 0.00-3.07-09 «Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій
різних галузей промисловості», наявні необхідні нормативно-правова та матеріально-технічна
бази, навчально - методичне забезпечення,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.І.Рубан
(підпис)

(ініціали та прізвище)

14 листопада 2018 р..
Декларація зареєстрована у журналі ооліку
і
обліку суоєктів
суб'єктіїц господарювання
у територіальному
органі Держпраці / у _
20/^р. № З Л ч , /ЇЇ

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.

