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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

20J

Відомості про р о б о то давц я_______ Товариство з обмеженою відповідальністю
« Т ермостандарт»_________________________________________ _____________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______м. Дніпро, вуя. Робоча, буд. 73, кв. 383

код Є А Р П О У 331 6 5 1 9 2 _____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 33165192
Директор Перехрест Валерій Іванович_____________________
_______ тел. (067) 632-32-94_________________________________ E-mail: t092004(cp,gmail.com
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;

_______ О б ’єкти замовників в Дніпропетровської 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
________________________ відсутній_______________________________________ _____________
(найменування страхової компанії',

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і_______________
__________________________________ не проводився______________________________________
(дата проведення аудиту)

Я , _____________Перехрест Валерій 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, що виконуються на висоті понад 1,3 м.
(найменування виду робітпідвищеної 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

Загальна кількість робочих місць - 9, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм 3__________________________ _____________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

офісне та виробниче приміщення розташовані за адресою: м.Дніпро, вул. Ярослава
Мудрого, 68, корп.7____________________________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
На ТОВ « Термостандарт» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за дотриманням вимог законодавства, стан умов та безпечну
організацію праці в цілому, виконроб Владикін Ф.М. (Наказ №7 від 03.01.2019р.)
за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
- Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства головний інженер Швец Е.ІО. (Наказ №13 від 03.01.2019р.)
- Відповідальний за технічний стан обладнання - виконроб Владикин Ф.М. (Наказ
№13 від 03.01.2019p);
- Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті виконроб Владикин
Ф.М.Шаказ №7 від 03.01 2019р);
Наявність служ би охорони праці:
на підприємстві наказом № 7 від 03.01.2019 року створена служба з охорони
праці, наказом № 23 від 21.07.2014 року затверджено положення про службу та
положення про систему 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;
наявністю

служби

охорони

праці,

інструкцій

про

проведення

навчання

та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації', засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

На підприємстві розроблені та затверджені наказом №23 від 21.07.2014 р. інструкції з
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення:
Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом:
Інструкція з охорони праці при роботі на висоті:
Інструкція з охорони праці для монтажника приладів КИПиА;
Інструкція з охорони праці для монтажника систем вентиляції та кондиціонування;
Перелік ж урналів з питань охорони праці:
Журнал реєстрації в с т у п н о г о інструктажу з питань ОП;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань 011;
Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною
небезпекою;
Журнал обліку електроінструменту ;
Журнал обліку захисних засобів ;
Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями ;
Журнал перевірки знань з охорони праці;
На підприємстві наказом № 7 від 03.01.2019 року створена постійно діюча комісія з
перевірки знань з питань охорони праці:
Голова комісії - директор Перехрест Валерій Іванович
Члени комісії: головний інженер Швец Є.Ю.
_______________ Виконроб Владикін Ф.М.
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні
праці, електробезпеці, надання першої медичної допомоги, та мають посвідчення про
перевірку знань.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Термостандарт» Перехрест Валерій
Іванович пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії ТОВ «УК
СПЕКТР» по:
1. З питань «Про охорону праці», «Про загальнооб’овязкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які
призвели до втрати працездатності», «Про об'єкти підвищеної безпеки», дата
навчання 13.04.2017 р., № посвідчення № 02377 від 13.04.2017р..
2. З питань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки»
- по ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБ дата навчання 05.04.2017 р., № посвідчення № 02215 від
05.04.2017р.. І У г р . до 1000В.
3. З питань «Правил охорони праці під час виконаня робіт на висоті НПАОП 0.001.15-07»», дата навчання 25.01.2019 р.. № посвідчення № 000428 від 25.01.2019р..
Замдиректора - головний інженер Товариства з обмеженою відповідальністю
«Термостандарт» Швец Евген Юрьйович пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та
перевірку знань в комісії ТОВ «УК СПЕКТР» по:
1. З питань «Про охорону праці». «Про загальнооб’овязкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які
призвели до втрати працездатності», «Про о б’єкти підвищеної безпеки», дата
навчання 29.11.2017 р.. № посвідчення № 05617 від 2 9.11.2017р..
2. З питань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки»
- по ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБ дата навчання 05.12.2017 р.. № посвідчення № 08624 від
05.12.2017р.. ІУгр. до 1000В.
3. З питань «Правил охорони праці під час виконаня робіт на висоті НПАОП 0.001.15-07»». дата навчання 25.01.2019 р.. № посвідчення № 000429 від 25.01,2019р..
Начаггбник виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Термостандарт»
Владикін Федір Миколайович пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
в комісії ТОВ «УК СПЕКТР» по:
1. З питань «Про охорону праці». «Про загальнооб’овязкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які
призвели до втрати працездатності». «Про о б’єкти підвищеної безпеки», дата
навчання 03.04.2017 р., № посвідчення № 02109 від 03.04.2017 р..
2. З питань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки»
- по ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБ дата навчання 04.09.2018 р., № посвідчення № 06593 від
04.09.2018 р . . III г р . до 1000В.
3. З питань «Правил охорони праці під час виконаня робіт на висоті НПАОП 0.001.15-07»», дата навчання 25.01.2019 р.. № посвідчення № 000430 від 25.01.2019р..

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; робітники підприємства
пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями»_______________ ________ ______________________________

На підприємстві наказом № 23 від 21.07.2014 року затверджено та введено у дію положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені
програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові
білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №13 від 03.01.2019 року,
затверджено план - графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань
охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог
чинного законодавства
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація
на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім
дільницям;
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності
до чинних нормативних актів;
Протоколом №186 від 14.09.2018р. КП «Міськсвітло» проведені випробування запобіжних поясів
в кільк. 2 од.
Нормативно-правова, м ат еріально-т ехнічна база, навчально-мет одичне забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчальнометодичне забезпечення:
Закон України «Про охорону праці» ;
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. Механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки» ;
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці;
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт ;
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками,
стендами, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання,
тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці
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