ЗО ІО Ч І ~ О 1 Ч і

-

П З -€ #

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці
Відомості про роботодавця

Приватне підприємство «АКВАРЕМОНТСЕРВІС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50050, Дніпропетровська обл., м. КривийРіг, вул. Олейникова, буд. 7 кв. 23
м ісцезнаходження,

__________________________________код ЄДРПОУ 34684592__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

Челомбитько Олександр Олександрович
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

моб. тел. 067-972-24-88

ars.krivoyrog@ukr.net

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;

Роботи виконуються згідно договорів підряду на о б ’єктах Замовника в межах Дніпропетровської
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

області
та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

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

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

Я, Челомбитько Олександр 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:
Водолазні роботи_________________________________________________________________________
(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 відповідного дозволу

6 робочих місць, серед яких З на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення, одна виробнича база, а також приміщення, які надаються Замовником згідно
договорами підряду. Розташовані за адресою:50027м .Кривий Ріг, вул. Матусевича 41/32
будівель, і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
________ Н аП П «АКВАРЕМОНТСЕРВІС»», наказом № 01 -ОП від 03.01.2019 по підприємству
призначений відповідальним за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по___________
підприємству директор Челомбитько Олександр Олександрович, який пройшов відповідне_____
та перевірку знань з курсу «Охорона праці - загальний курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт»__________
(Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області______________
№2/124 від 27.02.2019р.);_______
____________________________ (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають_______________________________

відповідальним за організаційно-методичне керівництво діяльністю дільниці функціонування
системи управління з охорони праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією начальник дільниці Шаповалов Едуард Вікторович;_________________________________________
Наказом по підприємству від 07.01.2019 року № 07-ОП призначено відповідального за безпечне
виконання водолазних робіт - начальника дільниці Шаповалова Е.В., який пройшов навчання та
перевірку знань з кусу «Охорона праці - загальний курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол
перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області №2/124 від 27.02.2019р.
Наказом по підприємству від 07.01.2019 № 08-РП для забезпечення водолазної роботи дільниці
призначено відповідального за зберігання водолазного спорядження та забезпечення безпечної
експлуатації та ведення обліку та зберігання документації начальника дільниці_______________
Шаповалова Е.В., який пройшов навчання та перевірку знань з кусу «Охорона праі\і - загальний
курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у___________
Дніпропетровський області №2/124 від 27.02.2019р.________________________________________
Наказом по підприємству від 07.01.2019 № 08-РП для забезпечення роботи водолазної дільниці
призначено відповідального по нагляду за справним станом приладів безпеки, контрольно-______
вимірювальних приладів та іншого допоміжного устаткування - керівника водолазних спусків
Жолоботкіна Сергія Григоровича, який пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона
праці - загальний курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ_______
Держпраці у Дніпропетровський області №2/124 від 27.02.2019р.____________________________
Наказом № 05-РП від 17.01.2019р створена комісія з перевірки знань з охорони праці у______
працівників підприємства. Голова комісії: директор Челомбитько О.О. (посвідчення № 2599)
та Члени комісії: начальник дільниці Шаповалов Е.В. (посвідчення № 2600) та керівник________
водолазними спусками Желоботкін С.Г. (посвідчення №2601) пройшли перевірку знань__________
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,________
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» Протокол № 2/124 від 27.02.2019р.
Перевірка знань проведена комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.______________
_________________дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;________________

- до виконання спусків під воду на глибину до 12 метрів та виконання робіт в спорядженні з
відкритою схемою дихання та вентильованому спорядженні на підприємстві допущено________
Зпрацівника, які пройшли навчання та перевірку знань в Київській Морський школі Товариства
Сприяння Обороні України 22.06.2018р., про що проставлені відмітки в Особовій книжці_______
водолаза; серед допущених працівників 1-у водолазну кваліфікацію та 1-11 групу спеціальних
робіт мають Зпрацівника;___________________
-до керівництва водолазними спусками на підприємстві допущено 1-го працівника, який_____
пройшов навчання та перевірку знань в Київській Морський школі Товариства Сприяння України
20.04.2018 року_____ _______________________
- до керівництва водолазними роботами на глибинах до 12 метрів на підприємстві допущено
1-го працівника, який пройшов навчання та перевірку знань в Київській Морський школі________
Товариства Сприяння України 20.04.2018 року_____________________________________________
- до виконання медичного забезпечення водолазних спусків на глибинах до 12 метрів в

спорядженні з відкритою дихальною системою допущено 2 працівника, які пройшли навчання
та перевірку знань в Київській Морський школі Товариства Сприяння Обороні України__________
22.06.2018 року._________________________________________________________________________
_____ На 7777 «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» Наказом від 03.01.2019 № 02-ОП створена служба з______
_________________________________________наявністю служби охорони праці,________________________________________

охорони праці, Наказом № 03 від 04.01.2019 затверджено Положення про службу з охорони_____
праці та Наказом № 03 від 04.01.2019№ 03 затверджено Положення про систему управління
охороною праці на підприємстві.__________________________________________________________
На 7777 «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» Наказом від 07.01.2019 № Р9-ОПрозроблені та затверджені
Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі:_______________________
______ інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації_____

- Інструкція з охорони праці № ОП. 07-19 для працівників, допущених до виконання__________
______ водолазних спусків;_________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № ОП. 08-19 для працівників, які здійснюють водолазні спуски;
- Інструкція з охорони праці № ОП. 09-19 для працівників, які здійснюють медичне__________
______ забезпечення водолазних спусків;_____________________________________________________
- Інструкція для працівників, які здійснюють керівниг{тво водолазними роботами;__________
- Інструкція для працівників, які здійснюють керівництво водолазними спусками;___________
- Інструкція для працівників, які здійснюють страхування водолазних спусків.______________
На ТОВ «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» наказом № Р4-ОП від 04.01.209 року затверджено_________
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці,_________
робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі________
з питань охорони праці;________________________________________________________________
На ТОВ «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» є затверджені програми проведення навчання та перевірка
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони_____
праці, наказом № ІО-ОП від 07.01.2019року_______________________ __________________________
______Працівники, що виконують заявлені роботи, пройшли навчання та перевірку знань з________
Законодавчих і нормативно - правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої_______
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки і пожежної безпеки та___________
Інструкція з охорони праці № РП.07-19 для працівників, допущених до виконання водолазних______
спусків, Інструкція з охорони праці № ОП. 08-19 для працівників, які здійснюють водолазні спуски,
Інструкція з охорони праці № РП.09-19 для працівників, які здійснюють медичне забезпечення
водолазних спусків (Протокол перевірки знань № 03-02від 27.02.2019р.). Навчання робітників_____
виконуючих водолазні роботи, проводиться на підприємстві, згідно затвердженої програми,______
щорічно. Робітникам, які підтвердили достатній рівень знань відається посвідчення.____________
_____ ПП«АКВАРЕМОНТСЕРВІС» в наявності необхідна експлуатаційна документація на_______
обладнання, в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.____
-Для доставки працівників, спеціального спорядження та засобів захисту для водолазної дільниці
__________________________________________засобів індивідуального захисту,_________________________________________

на підприємстві застосовується мікроавтобус, для доставки працівників до місця спуску під воду
застосовується гумовий човен «Колібрі КМ-330»; для позначення зони виконання робіт__________
застосовуються спеціальні буйки; для захисту працівників від переохолодження під водою_______
застосовуються в залежності температури води наступні костюми: гідрокостюм мокрого типу
СПIII; гідрокостюм сухого типу ГК; костюми теплозберігаючі до г/к «Марес»; для забезпечення
можливості дихання під водою застосовуються дихальні апарати відкритого типу:____________
акваланг АВМ-1М; для забезпечення контролю глибини спуску та зв ’я зку з працівником___________
застосовуються: спусковий кінець з вантажем та сигнальний кінець, кабель сигналу, контрольний
кінець; також під час виконання робіт застосовується інше водолазне спорядження:____________
регулятор СоНгіЗиЬ, компенксатор плавучості, водолазні чоботи, боти водолазні, вантажні

пояси, вантажі поясні, плечові вантажі, водолазна маска, дихальні трубки, ласти^укавиці,_____
ніж аквалангіста, трубка, ліхтар підводний, перевірочний манометр, рятувальне коло,__________
рятувальний жилет. ______ ___________________ ______________________________________
- під час виконання робіт працівники та посадові особи керуються Єдиними правилами безпеки
праці на водолазних роботах. Частина 1.Правила водолазної служби (НПАОП 45.24-1.01-91)
-Спеціальне спорядження та засоби захисту при виконанні водолазних робіт використовують за
призначенням зберігають в технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування,
ремонт,_а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів
з експлуатації заводу - виробника .( Вантажні пояси Протокол механічних випробувань_________
№ЕТДЛ-ПВ-114/19 від 17.01.2019; Вантажі поясні, плечові вантажі Протокол випробувань_____
№ЕТДЛ-ПВ-0125/18 від 03.12.2018; Перевірочний манометр Протокол повірки №0129/18________
від 08.10.2018;обладнання та спеціальний одяг пройшли сертифіковані випробування на_________
підприємстві —виготувача, які проведені відповідно з технічними вимогами.)__________________
Матеріальна - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

праці та промислової безпеки. В наявності актуалізований фонд нормативно-правових
документів, які регламентують виконання робіт. Бібліотечний фонд налічує достатню кількість
законодавчих та нормативно - правових актів з охорони праці в паперовому вигляді та на_______
електронних носіях. Працівники підприємства забезпечені нормативно - правовою базою.________

О.О. Челомбитько
(ініціали та прізвище)

//

№

2 0 /^ р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держи раці
20/^ф. №
________

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.

