;оЮ ЧТ і

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС»________________________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

42516766. 49000, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 5. Поліщук Дмитро Анатолійович.
м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

_______________________ Телефон

+380959354384._________________________________

номер телефону 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;
НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ЗГІДНО ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ_____________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався_______
(найменування страхової компанії,строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_________
(дата проведення аудиту)

Я, Поліщук Дмитро Анатолійович___________________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи
або ф ізичної 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: а саме
1. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.____________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
країна походж ення, які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

К ількість р о б о ч и х м ісц ь 8. у т о м у числі т и х , на яких існ у є п ід в и щ ен и й р изи к виникнення травм — 5
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,.

______ Договір оренди нежитлового приміщення №05-18 від 05.10.2018 р. за адресою: м.
Дніпро, в у л . Січових Стрільців, укладений із ТОВ «Гарі».__________________________ _____
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості -_____ Документація системи управління охороною праці:____________________
Наказ №1 ОТ від 05.11.2018 р. про створення служби охорони праці та приз-начення
особи, відповідальної за о х о р о н у праці.______ ______________________________ _
-_____ Положення про службу охорони прапі (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).________

Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з
питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).______________________________
Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від
06.11.2018 р.У
___________________________________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від_____
06.11.2018 р .).
_______________________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від
06.11.2018 р.)._________ ____________________________________________________________
Наказ №2 ОТ від 05.11.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з пи-тань
охорони праці.___________________ _________________________________________________
______ Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.)._______
Журнал протоколів перевірки знань._________ __________________________________
Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ____________ _____________
«ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інди
відуального захисту (наказ №3 ОТ від 06.11.2018 р.).___________________________________
Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від
06.11.2018 р Л ______________________________________________________________________
______ Наказ №5 ОТ від 07.11.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляд
при прийомі на роботу та періодично.
_____________________________________________
Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при при-йомі
на роботу (за Формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними за-кладами за місцем
проживання.-____________________ _________________________________________________
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці», наказом №2 ОТ від 05.11.2018 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС» створена комісія з
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:__________________________
______ Голова комісії_____ - директор Поліщук Д.А.__________________________________
______ Члени комісії_____ - головний інженер Попов М.К._____________________________
______ інженер з охорони праці Кувирков В.О._________________________________________
Накази про призначення відповідальних:______________________________________________
Наказом №4 ОТ від 07.11.2018 р. відповідальною особою за збереження в техніч-но_____ =
справному стані електроінструменту призначено головного інженера Попова М.К._______
Наказом №6 ОТ від 07.11.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство________
підприємства призначено головного інженера Попова М.К._____________________________
Наказом №7 ОТ від 07.11.2018 р. відповідальною особою за наглядом за справним станом.
зберіганням та збереженням посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи
(балонів із стисненими та зрідженими газами) призначено головного ін-женера Попова
М.К._______________ __ ____________________________________________________________ Наказом №9 ОТ від 08.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання________
газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено головного ін-женера
Попова М.К. Право затвердження наряд-допусків директор залишив за собою.___________
Наказом №10 ОТ від 08.11.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуата-цію
газополум'яного обладнання (огляд та випробування гумовотканевих рукавів, виконання
перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, за безпечну____________
експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум'яних робіт) призначено______
головного інженера Попова М.К.__________________________________ ;__________________
______ Директор Поліщук Д.А.. головний інженер Попов М.К.. інженер з ОП Куви-рков
В.О. пройшли навчання в Д ії «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та пере-вірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській облас-ті згідно Законів

України «Про охорону праці». «П ро загальнообов’язкове державне соціальне страхуванням
«Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів з охорони праці. Витяг з протоколу №82-18 від 31.10.2018 р.
______ Директор Поліщук Д.А.. головний інженер Попов М.К.. інженер з ОП Кувирков В.О.
пройшли навчання в ДП «П ридніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
Витяг з протоколу №76-18 від 22.10.2018 р. Посвідчення №76/1-18-15. № 76/1-18-16. №76/_Ь
18-17.______________ _______________________________________ ____ ______________________
______ Директор Поліщук Д.А.. головний інженер Попов М.К., інженер з ОП Кувирков В.О.
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпрапі v Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-1.8
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з
протоколу №81/1-18 від 24.10.2018 р. Посвідчення №81/1-18-1. №81/1-18-2, №81/1-18-,
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._________________________________ ___________________ __________________ _

______ Директор П олішук Д.А.. головний інженер Попов М.К., інженер з ОП Кувирков В . а
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем га зо п о ст а ч ан н я » .___________________________________
Витяг з протоколу №78/1-18 від 22.10.2018 р. Посвідчення №78/1-18-18, №78/1-18-19,
№78/1-18-20.____________ ____________________________________________________________
Директор П олішук Д.А.. головний інженер Попов М.К., інженер з ОП Кувирков В.О,
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС^
ППБУ, 4 група з електробезпеки до 1000 В.Витяг з протоколу №81-8 від------------24.10.2018 р. Посвідчення №81-18-32. №81-18-33, №81-18-34.__________________________
______ Слюсарі з експлуатації та ремонту газового обладнання Тарасов П .А., Свинцицкий
Е.О. - ДП «Моноліт» за професією - слюсар з експлуатації та ремонту газового-------------устатковання 4 розряду. Посвідчення №007235, №007236 від 17.05.2012 р.----------------------Чистильник димарів та повітроводів Варушка А.І. - ДП «Моноліт» за чистильник-------димарів та повітроводів від 2019 р.
__________ ___________________________________
______ Газозварник Мажара А.Є. на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від
19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «Учбово-виробничий_комплекс—КП
«Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.16-96. СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00-1.8 Ь
18. ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:2012. НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В.2.5-20-2001. Допущений до
газового зварювання систем газопостачання, технологічних трубопроводів та-------------устаткування, обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та
каналізації. П ротокол №125 від 07.11.2018 р. Посвідчення №КВ 0019/1200,----------------------______ Газозварник Мажара A.C., слюсарі з експлуатації та ремонту газового обладнання
Тарасов П.А.. Свинцицкий Е.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії --------------підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документаціїз--------охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та------------пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 01.12.2018 р,-------- -— _____
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС» мається в наявності
наступне обладнання:___________________ ________________ .____________________________
Дріт сталевий. Пилосос для чищення димоходу 2011 р. в., Україна.-----------------------._____ Зварювальний трансформатор TOP-35Q, зав. №607, 2016 р. в., Україна.-------------------Газоаналізатор Зонд-1. інв. №30, 2017 р. в., Україна.---------------------------------------------______ Слюсарний інструмент.---------- ----------- -----------------------------------------------------Сталева щітка для чищення димоходу. Трос (прут) для чищення димоходу,---------------______ Протигази шлангові ПШ-1 - 2 один.__________ ___________ _________________

На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС», відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці»,
наказом №3 ОТ від 06.11.2018 р. затверджено та введено в дію:_______ ________________
Положення про службу охорони праці.________________________________________
Положення про комісію з питань охорони праці._______________________________
2_____ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з_____
питань охорони праці._______________________________________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.________________________
______ Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.________________
Вілповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпе-чення
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 ОТ від 06.11.2018 р.
затверджено та введено в дію:________________________________________________________
^_____ Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ.____________________
На підприємстві ТОВ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС» у відповідності до вимог ст. 15 Закону
України «Про охорону праці» створена служба з охорони праці. На-казом №1 ОТ від
05.11.2018 р. Функції служби охорони праці на підприємстві пок-ладаються на інженера з
охорони праці Кувиркова В.О._______________________________________________________
На підприємстві наказом №3 ОТ від 06.11.2018 р. затверджені та введені в дію посадові
інструкції.
_______________________________________________________________
Наказом №8 ОТ від 07.11.2018 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою,
які виконуються на підприємстві._____________________________________________________
На підприємстві ТОВ «ЕНЕРГІЯБУДКОМПЛЕКС», наказом №3 ОТ від 06.11.2018 р.
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професія-ми та видами робіт.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають рі-зних тлумачень. Інструкції
по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці»._________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони_____
праці:______________________________________________________________________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці._________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки._____________________
Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.__________________________
______ Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.______________
^_____ Журнал протоколів перевірки знань.___________________________________________
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.___________
4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки». ___________________________________________________________
4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р.
№725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 07 лютого 2018 р. №48)._________________________________________________________
4.4.3акон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».______________________________
4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.______________________
4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів________ .________________________________________________________________
4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів._____________________
4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.______________________
4.9. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання . що
працює під тиском ._________________________________________________________________
4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників._______________________________
4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.______________

4.12. НГІАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства.
4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці________
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів, що діють на підприємстві.______________________________________________________
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників.__________________________________________________________
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт._________
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. Балони
із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для
цього місцях.
Наказом №9 ОТ від 08.11.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання________
газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено головного ін-женера
Попова М.К. Право затвердження наряд-допусків директор залишив за собою.__________
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими посібниками.
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного
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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.”.

