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Чернімцдеа міська 
ЦЕНТР МАДАЖЯ АДЯИСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

рсті матГдіа,[іьдо^х 
КЛАРАЦІЯ 

шчнфї бази вимогам законодавства з питань охорони 
праці 

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою віл повід альніспю «Антикор плюс». 60236, 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Чернівецька область, місто НОВОДНІСТРОВСЬК, квартал 22, буд. № 1 , Є Д Р П У 34518973 . І П Н 345189724095 , 
свід. № 100011814, керівник Рачинськин Ігорь Олександрович, тел/ факс ( 0 3 7 4 1 ) 3 - 2 0 - 3 3 . 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,адреса електр. пошти; 

с!п-ап1іког@ цкг.пеї, на території ТОВ «Антикор плюс» 
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

Інженер з охорони праці Бурчаківський Василь Миколайович телефон 0965445153 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, 

телефаксу, адреса електродної пошти, 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 страхування перебуває на 
стадії укладення 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці :_На момент подання 
(дата проведення аудиту) 

декларації аудит не проводився. 

Я. Рачинський Ігор Олександрович директор ТОВ «Антикор плюс» 
(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: 1 

- на виконання таких робіт: 

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Роботи в колодязях, шурфах., траншеях, 
(найменування вцду робіт) 

котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях); 
(підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти: 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом: 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

Зварювальні роботи;_Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій; Роботи верхолазні; Ремонт гідротехнічних споруд; 
Обстеження, ремонт і чищення повітропроводів; Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, 
цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, 
їх зберігання; Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) 
машин, механізмів, устаткування підвищенної небезпеки: устаткування напругою понад 1000 В 
(електричне устаткування електричних мереж, технологічне обладнання); парові та водогрійні котли 
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт; вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски 
для підіймання працівників; технологічні транспортні засоби. Монтаж, демонтаж, налагодження, 
ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищенної 
небезпеки: устаткування напругою понад 1000 в (електричне устаткування електричних мереж, 
технологічне електрообладнання); парові та водогрійні котли теплопродуктивнісю понад 0,1 МВт; 
вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски для підіймання працівників; 
технологічні транспортні засоби; роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та 
будівельних підйомників; зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 



стин; будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком 
кориснирх копалин; газополум'яні роботи. 

- експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування: 
Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних мереж, технологічне 
електрообладнання); Парові та водогрійні котли теплопродуктивнісю понад 0,1 МВт; 
Вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски для підіймання працівників; 
Технологічні транспортні засоби. 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць - 40, 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
у тому числі тих, ка яких існує підвищений ризик виникнення травм - 30, 

на яких існує пі двищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
будівель і споруд -1, цехін -1 . дільниць - 4 

, . (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості: 
Рачинський Ігор Олександрович - директор, Гриньов Олексій Сергійович - головний інженер, 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Бурла Іван Іванович - начальник дільниці, Іваненко Віталій Петрович - майстер, 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
інженер з охорони праці Бурчаківський Василь Миколайович. 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

Розроблені і затверджені: Положення про навчання та переваірку знань з питань охорони праці» 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

затверджене наказом №4 від 02.01.2020 р.; Іструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(ОП-1.1): охорони пралі під час вантажно-розвантажкувальних робіт (ОП-1.2.); 

нормативно -правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Інструкція з Інструкція з охорони праці під час монтажу бетонних і залізобетонних конструкцій (ОП-
1.3.): Інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом (ОП -1.4.); Інструкція з охорони 
праці з надання першої долікарської допомоги(ОП-1.5); Інструкція з охорони праці при роботі з 
ручним інструментом (ОП--1.6): Інструкція з охорони праці при роботі з пневматичним інструментом 
(ОП-1.7): Інструкціям охорони праці при роботі з риштувань, помостів, драбин (ОП-1.8): Інструкція з 
охорони праці стропальника (ОП-1.9): Інструкція з охорони праці для електомонтажника (ОП 1-10); 
Інструкція з охорони праці для стропальників, які обслуговують вангажнопідіймальні крани (ОП-
1.11); Інструкція з охорони праці для піскострумнирка-паркетувальника ( ОП-1.12); Інструкція з 
охорони праці для елекгрозварювальника ручного зварювання (ОП-1.13); Інструкція з охорони праці 
для водія вантажного автомобіля} (ОН-14 4); Інструкція з охорони праці для маляра (ОП-1.15): 
Інструкція з охорони праці для газозварника (ОП-1.16); Інструкція з охорони праці для бетоняра (ОП-
1.17): Інструкція з охорони праці при експлуатації апаратів і судин під тиском, компресорних 
установках (ОП-1.18У, Інструкція з охорони праці столяра (ОП-1.19) та інші нормативні документи. 

Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 
Затверджено план-графіки, проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці по 
професіях для працівників. Є в наявності експлуатаційна документація на машини та механізми, 
устаткування, паспорти , інструкції з експлуатації, схеми розміщення та його підключення. Створені 
необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники та спеціалісти забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. 

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з охорони праці, в тому числі які 
необхідні для виконання заявлених в декларації робіт. Працює кабінет з охорони праці з наявністю 
законодавчої бази, літератури з питань охорони праці та інших нормативно-правових документів з 
охорони праці та безпечного виконання задекларованих робіт. По ГОВ «Антикор плюс» постійно 
діють та оновлюються із зазначенням відповідальних осіб і змін у законодавстві наступні накази: 

Від 02.01.2020 року № 3 «Про затвердження інструкцій з охорони праці»; 
Від 02.01.2020 року № 6 «Про створення комісії з перевірки знань»; 
Від 02.01.2020 року Ле 5 «Про організацію роботи з охорони праці у 2020 р.»; 
Від 02.01.2020 року № 8 « Про експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки»; 
Від 02.01.2020 року .45} 4 ' Про затвердження положень та програм з охорони прані»; 
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Від 02.01.2020 року № 1 «Про проведення медичних оглядів»; 
Від 02.01.2020 року № 2 «Про^Єндуатацію газового обладнання та приладів»; 
Від 02.01.2020року №9 учбового року по програмі щорічного навчання на виробництві: 

Про відповідальність за недостовірних даних попереджений: 

І.О. Рачинський 
(ініціали та прізвище) 

о у 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госщз 
Держпраці ьАігИ* 20Мр. № 

^територіальному органі 

ДЕРЖПРЛШ 

області /':: 


