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Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

І

ДЕКЛАРАЦІЯ
і вх.
^
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законо^^с^Ш®з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
верстаторемонтний завод»

Товариство

з

обмеженою

відповідальністю

«Дніпровський

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49038, м. Дніпро, вул. Боброва, буд. 12, офіс 3-2 41697207
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Горбань Сергій Олександровиче-таіі: сівгг-сіперг^т ail.com (067)830-13-54
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я по батькові, серія номер і паспорта,
ким

і

коли

виданий,

місце

проживання,

реєстраційний

номер

облікової

картки

податків, платника номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На обєктах замовника на теріторії Дніпропетровській області
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,
З гід н о д о д а т к у 1 д о п о р я д к у і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності
су б ’єктів господарю вання перед третіми особами згідно постанови К абінету М іністрів від 16.08.2002 №
1788
страхування
не
проводиться
так,
як
товариство
не
є
о б ’єктом
підвищ еної
небезпеки.________________________________________________________________________________________________
(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і_____ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Горбань

Сергій

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 виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
1. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом.
Кількість балонів: кисневий - 1 шт, пропан-бутановий
01.09.2018 № 1)

- 1 шт. (договір поставки

від

2. Зварювальні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, тип
абомарка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць 4 в тому числі, на яких існує ризик винекнення травм - 1 місце.
кількість робочих МІСЦЬ, у том у чи слі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель І СПОРУД

Балони з газами зберігаються у спеціальному приміщенні, у вертикальному положенні та
захищені від атмосферних опадів і сонячних променів за адресою: проспект Сергія Нігояна, 62
договір оренди нежилого приміщення від 01.12.2017 року № 01/12/2017/1.
(приміщень-), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор Горбань Сергій Олександрович, заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович
інженер з охорони праці Крохман Ірина Юріївна (за сумісництвом.) Наказом від 02.04.2018 роу №
08 - ОП призначені посадови особи відповідальні за забезпечення функціонування системи
управління охороною праці на підприємстві.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;

Наказом від 02.04.2018 роу № 07- ОП створена служба охорони праці. Функції служби охорони
праці на підприємстві, покладаються за сумісництвом на інженера з охорони праці - Крохман
І.Ю._____________________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

Наказом від 02.04.2018 роу № 04- ОП затвердженні інструкцій з охорони праці, відповідно
Переліку необхідних інструкцій з охорони праці на підприємстві, по видам робіт та професіям та
введенні в дію. Наказом від 02.04.2018 роу № 09-РП призначені відповідальні особи за
організацію інструктажів на робочому місці з питань охорони праці на підприємстві, наказом від
14.05.2018 року № 19-ОП призначені відповідальні за електрогосподарство на підприємствіФедосеєнко Д.І., наказом від 30.11.2018 року № 36-ОП призначений відповідальний за зберігання,
видачу в роботу та приймання на зберігання балонів - Федосеєнко Д.І... наказом від 30.11.2018 №
38 - ОП призначений відповідальний за організацію та безпечне проведення зварювальних робіт Федосеєнко Д.І.,____________________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві ТОВ «Дніпровський верстаторемонтний завод» , відповідно до вимог діючого
законодавства України про охорону праці, затверджені та діють:
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, (наказ від
02.04.2018 року № Р5-ОП);
Положення про службу охорони праці (наказ від 02.04.2018 року № 07-ОЩ;
Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці,
затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу від «22» травня 2018р. №2;
Положення про СУОП (наказ від 06.04.2018 року № 12- ОП )
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони
праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, у тому числі: Інструкція з охорони
праці № 13 «З безпечної експлуатації, зберіганні та транспортуванні балонів (з киснем, із
зрідженими газами та іншими газами')». Інструкція з охорони праці № 14 «Для
електрозварювальника», затверджені наказом директора № 37-ОП від 30.11.2018 року.

Директор Горбань Сергій Олександрович, заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович,
Крохман Ірина Юріївна - інженер з охорони праці - пройшли навчання загального курсу

«Охорона праці» в ТОВ «Учбово - курсовий комбінат Профі Лайн», а перевірку занань комісією
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.11.2018 року №
276/44.5/2018, від 14.09.2018 року № 885, від 11.06.2018 року № 120/4.2/2018.
Директор Горбань Сергій Олександрович, заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович,
Крохман Ірина Юріївна - інженер з охорони праці - пройшли навчання «Правил охорони праці у
металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01-08, «Правил охорони праці під час ремонту
устаткування на підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08 в ТОВ «Учбово курсовий комбінат Профі Лайн», а перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області.
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 18.09.2018 року № 263,
від 26.06.2018 року № 162.
Заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович, Крохман Ірина Ю ріївна - інженер з охорони
праці пройшли навчання в ТОВ «Учбово - курсовий комбінат Профі Лайн» «Правил охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13., перевірку занань
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 07.11.2018 року № 335,
від 17.05.2018 № 125.
Директор Горбань Сергій Олександрович пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ»
Держпраці «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.001.71-13, перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.09.2018 року № 64/318.
Директор Горбань Сергій Олександрович, заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович,
Крохман Ірина Юріївна - інженер з охорони праці - пройшли навчання в ДП «Придніпровський
ЕТЦ» Держпраці «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
НПАОП 0.00-1.81-18, перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.09.2018 року № 64/1-

ÜL
Директор Горбань Сергій Олександрович, заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович,
Крохман Ірина Юріївна - інженер з охорони праці - пройшли навчання в ДП «Придніпровський
ЕТЦ» Держпраці «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, перевірку
занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 22.10.2018 року № 78/118.
Директор Горбань Сергій Олександрович, заступник директора Федосеєнко Дмитро Іванович,
Крохман Ірина Юріївна - інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Учбово - курсовий
комбінат Профі Лайн», а перевірку занань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
«ПБЕЕС» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП
40.1-1.01-97»; «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила
технічної експлуатації електроустанвок споживачів»; «Законодавства про охорону праці»,
«Правила пожежної безпеки».

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.10.2018 № 299. від
06.06.2018 № 139. від 27.07.2018 № 191
Електрозварник (газорізальник за суміщенням) - Толмачов Дмитро Олександрович - пройшов
навчання за професією електрозварник ручного зварювання 3 (третього розряду), свідоцтво №
2969 від 21.03.2014 року, газорізальник - свідоцтво № 968 від 19.04.2013 року, допущений до
виконання робіт з екплуатації. зберігання і транспортування балонів з газами, працюючих під
тиском, протокол екзаменаційної комісії від 05.12.2016 року № 1862 УВЦ ПАТ металургійний
комбінат «Азовсталь» за участю головного держаного інспектора Державного нагляду за
охороною праці на виробництвах підвищеної небезпеки у місті Маріуполь, пройшов начання на
підприємстві і перевірку знань законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони
праці». Інструкції з охорони праці в обсязі виконуємих робіт по професіям; “Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями” НПАОП 0.00-1.71-13; “Правила охорони
праці у металургійній промисловості” НПАОП 27.0-1.01-08; “Правила охорони праці під час
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії” НПАОП 27.1-1.06-08; “Правила
охорони праці у ливарному виробництві” НПАОП 27.5-1.46- 14;“Правила безпеки систем
газопостачання” НПАОП 0.00-1.76-15; “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працює під тиском” НПАОП 0.00-1.81-18; “Правила охорони праці під час виконаня робіт на
висоті” НПАОП 0.00-1.15-07; “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” НПАОП 0.00-1.80-18; “Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів” НПАОП 40.1-1.21-98; “Правила безпечної
експлуатації електроустановок” НПАОП 40.1-1.01-97; “Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів”, протокол № 6 від 29.11.2018 року, а також пройшов атестацію
зварника пУАКЗ у ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» протокол № 279 від 10.12.2018 року та
допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і
огороджуючих конструкцій; трубопроводів пари і гарячої води; технологічного обладанання і
технологічних трубопроводів; вантажопідіймальних кранів.
Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і робітників відповідає заявленому виду
діяльності.
На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони
праці, а саме:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
Журнал реєстрації осіб, які постраждали від нещасних випадків.
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників.
Журнал реєстрації наказів з охорони праці.
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Для виконання робіт працівникі використовують справне обладнання та інструмент.
Працівники товариства забезпечені засобами індивідуального захисту, костюм зварника -дата
придбання 12.12.2018. захисні о к у л я р и -дата придбання - 12.12.2018, зварювальна маска-дата
придбання________ 12.12.2018,________ рукавиці________брезентові________дата________придбання
12.12.2018.__________________________________ _______________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство має огороджувальне оснащення, таблиці, переносні знаки зварювальний напівавтомат дата придбання 12.12.2018

вказівники,

В наявності є плакати з охорони праці. Підприємство забезпечено нормативно-правовими
актами з питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в декларації
робіт.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Це
1. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ
2. Постанова від 26 жовтня 2011 р. N 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки ».
3. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005року № 15
«Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»
4. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про
затвердження Типового положення про службу охорони праці».
5. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 «Про
Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють
на підприємстві».
6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною праці
від 29.01.1998 року № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
7. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966 «Про
затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
8. «Правила охорони праці у металургійній промисловості», «Правила охорони праці при
виконанні робіт на висоті». «Правилам будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском».
9. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною
праці від 09.01.98 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
10. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 «Правила
пожежної безпеки в Україні»
Матеріальна - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.

О /(ініціали та прізвище)
_________________
'Ч

у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
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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.".

