ДЕКЛАРАЦІЯ
4&Ю7Р ~р/<у2єз
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ",
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження : 49033, м.Дніпро, вул. 152-ї Дивізії, дом.№ З, офис 238,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 38844819. керівник - Хлебников Олександр Олександрович_______
телефаксу, адреса електронної пошти;

тел.: +38 095 5719146:етаіІ: іпсІазМаїлсїа),zmail.com_________________________
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;

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно договору підряду на території
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

ПА О «АрселорМіттал» КривийРіг» Дніпропетровська обл., 50095 Кривий Ріг , вул.
ТГ
.
. ,
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Криворіжсталі, 1
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Не укладається
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і__Не проводивсь
(дата проведення аудиту)

Я. керівник ТОВ "ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ" Хлебников Олександр
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Олександрович_________________ ___________ ___________ ____________________ ________ 5
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов прац
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таки>
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
(п.6 додатку 6 Порядку...) Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метрсі
(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

Кількість робочих місць 71, кількість місиь у тому числі тих. на яких існує підвищений
ризик виникнення травм 6 3 , __________________ __________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

Кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда (оренда),

Виробничі об єкти:

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

об'єкти замовника. Блюмінг, Мартенівський, Доменний, Конверторний, Агломераційний цехи
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Склади: РБУ(ЦДСР).ЦРП,Рудний двір АЦ М П т а інші виробничі о б ’єкти замовника
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відом ості:
Наказом № 42 від 01.11.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці знань з
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

охорони праці у складі: голова комісії головний інженер Фомічов Є.І., члени комісії:
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

майстер зміни Самойленко A.B., майстер зміни Олексієнко В.І_______________________
Положення про систему управління охороною праці: Положення про службу охорони
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

праці: Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці: Положення про застосуваннязастосування нарядів - допусків на_________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

виконання робіт підвищеної небезпеки: Розроблені та затверджені інструкції з охорони
праці та посадові інструкиії (Наказ № 5 від 01.12.2017р), а саме посадові інструкції для
директора, головного інженера, інженера з ОП, майстра змін, інструкції при виконанні
робіт на висоті, при виконанні робіт підвищеної небезпеки, при__проведенні
навантажувально-розвантажувальних робіт, інструкції з охорони__ праці— при
розвантажені залізничних вагонів: Програєш проведення інструктажів_з—питань
охорони праці (Наказ № 35 від 01.12.2018 р): Виконання функцій служби охорони праіи
покладено, за суміщенням, на головний інженер Фомічов С.І. (Наказ № 68-к віс
13.02.2019р.): Наказом № 6-оп від 13.02.2019 р. відповідальною особою за безпечне
виконання робіт на висоті призначено майстра зміни Юша В.В.;
Всі працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту у повному обсязі
Перелік захисних засобів затверджений наказом №5-оп від 16.01.2019р. «Про порядоь
забезпечення працівників ТОВ «Індастріал Сервіс Компані» спецодягом, спецвзуттям тс
іншими засобами індивідуального захисту.
Документи (протоколи), які затверджують проходження навчання та перевірки знані
законодавства з охорони____праці та інших НПАОП керівництвом,_спеціалістами
членами комісії, відповідальними особами та працівниками підприємства,—а—саме.
- Директор Хлєбников Олександр Олександрович пройшов навчання приватному заклад
«Центр Професійної Освіти і Навчання» м.Кривий Ріг «законодавчих актів з охороні
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги п о т ер п іли м , електробезпеки
пожежної безпеки» посвідчення №1343-18-28 Протокольні343 від07.12.2018р.; «Правщ
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) Посвідченні
31400-18-61 Протокол №1400 від 21.12.2018р. «Правил п о ж е ж н о ї безпеки2 Посвідченні
3030556053 Протокол №1361 від07.12.2018р.
- Головний інженер Фомічов Свген Ігоревич пройшов навчання у приватному заклад
«Центр Професійної Освіти і Навчання» м.Кривий Ріг: «Законодавчих актів з охороні
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки

пожежної безпеки» Посвідчення №1343-18-30 Протокол 3143 від 07.12.2018р. «Правій
охорони праці під час виконання робіт на висоті»(НПАОП 0.00-1.15-07) Посвідченні
№1353-18-23 Протокол №1353 від 07.12.2018р. «Правил пожежної безпеки>
Посвідчення №03056055 Протокол №1361 від 07.12.2018р. «Правил охорони праці nie
час роботи з інструментами та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) Посвідченні
№1359-18-14 Протокол №1359 від07.12.2018р. «Правил охорони праці під__чси
вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) Посвідчення №1400-18-0.
Протокол №1400 від 21.12.2018р._______ _________________________________ ____
- Майстри зміни: Юіиа В.В, Олексієко В.І, Самойленко A.B. пройшли перевірку знань .
питань охорони праці в приватному закладі «Центр Професійної Освіти і Навчання» . ,
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07
протокол №1209/4.20-2018.; «Правил технічної експлуатації залізничного транспорт;
промислових підприємств» Протокол № 899/4.20-2018; «Правил охорони праці під чаї
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв_і_відповідного
обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) протокол № 885/4.20-2018; «Правил виконанні
розвантажувальних________ робіт »________ протокол________ №________ 833/4.20-20h
При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:
- Пояс монтажний ПЛ, дата виготовлення квітень 2018 р. Україна;
- Пояс монтажний 1ПЛ-2, дата виготовлення квітень 2018, Україна;

На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
-видачі інструкцій з охорони праці;_______ ______________________________ _____
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;______________ __________________________________ ______________
-реєстрації аварій;____________________________________________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ІІТ Е Е С ____________________________________
- реєстрації нещасних випадків на виробництві:
-----------------------------------------—
- обліку та зберігання засобів захисту.______ ___________________________________

Перелік інструкцій з охорони праці:
- при виконанні роботі на в и с о т і ; ____________________________________ ______
- з протипожежної небезпеки;_______________________________________ _________
- при роботі з ручним інструментом;____________________________________— -------- з надання першої медичної допомоги._________________________________ __________
Е ксплуатаційна документація на обладнання: на підприємстві—в—наявносі
паспорти
та______інструкції
з
експлуатації
на
все
обладнання,---- як
використовується._________________
Праиівники ТОВ "ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ" забезпечені спецодягом im
засобами________ індивідуального захисту в повному обсязі.________________________
- каска за хи сн а __________
63 шт.;
---------------------------------------- ---------- окуляри захисні____________ 63 шт;
____________________________ ________
- респіратор 'Лепесток" __ 63 шт.________ ______________________ _________

захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.
Н аявність норм ативно-правової документації:
(нормативно-правової та матеріально -технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закон України «Про охорону праці»;
- Постанова Кабінету Міністрів України №1107) 26.10.2011 «Про затвердження
Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою
К М У № 92 7 від 10.10.2012 року, № 76 від 11.02.2016р..№48 від 07.02.2018р.)
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений
наказом МОЗ України № 246 від 21,05.2007р.
-Н П Л О П 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
- Н П Л О П 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці (
змінами 2017р.)
- Н П Л О П 0. 00- 7. 17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров ’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;
- Н П ЛО П 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання перевірки
знань з питань охорони праці (зі змінами 2017р).;
- Н П Л О П 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства:
- Н П ЛО П 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці___________
- НПЛОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом
та пристроями;
- Н П ЛОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праш під час виконання робіт на висоті;
Навчання та інструктажі з питань охорони пращ проводяться у відповідності до
вимог Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань, охорони праці". Екзамени проводяться традиційними методами за білетами
- Н П ЛОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт
На підприємстві є в наявно а ш ^ щ т а к Охорони праці, який забезпечений
електронними посібниками,. pj^^à6àèüQ:rHà&4CuibHO-Memodu4Hi плани, програми
підготовки іспитів
О.О. Хлебников
штшціали та прізвище
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Декларація зареєстрована у "журналі
територіальному органі Держпраці
Примітки:
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обліку суб'єктів
20-<^р. №

господарювання

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної^£_безпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, усіаі кйі?айі&тіідііи.щеік)ї небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається
фізичними особами, які через свої реЯ^гіі§Й пер^кон^Іїня відмовляються від
його прийняття та повідомили пц<др це
органу державної
податкової служби і мають відмітку в пасп<^і4^4
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