ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМИТРОТЕХ»--------(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51412 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРНІВСЬКА, БУД. 4,
________ 38548247_______ ________________ ____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
______________КАЙТАНЮК ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ____________________
прізвище, ім’я та по-батькові керівника
___________ (067) 625-11-55, dmitrotech@gmail.com____________ _________
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 карти платника податків, номер
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

51412 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., С. ВЕРБИ, ПАВЛОГРАДСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ.
ШАХТАРСЬКА, БУД. 8__________________ ______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації(застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:-----------------------ПпАТ СК «ПЗУ Україна», строк дії -1 рік, № 347.945633420.5745, від 15.05.2018р.—--------------------------(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони пращ
Я, КАЙТАНЮК ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДИРЕКТОР ТОВ «ДМИТРОТЕХ»—
(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, устаткування підвищеної небезпеки.

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра/ п.6 Додатку 6 до Порядку/
2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) /
п.8 Додатку 6 до Порядку/
3. Роботи верхолазні/ п. 14 Додатку 6 до Порядку/ ^ їси с •'
4. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом / п. 18 Додатку 6 до Порядку/
5. Зварювальні роботи/ п. 19 Додатку 6 до Порядку/

( найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, тип або марка(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються ( застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць -5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2,
будівель і споруд ( приміщень)-!, виробничих об’єктів ( цехів,дільниць, структурних підрозділів)-1
Виробничими об’єктами, на яких виконується експлуатація заявлених машин, механізмів, устаткування
________________________________ підвищеної небезпеки є майданчики.________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і
споруд ( приміщень), виробничих об’єктів ( цехів,дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Наказом № 1-ОП від 15.03.2019 р. головного інженера Курочку Дмитра
Миколайовича призначено інженером з ОП на підприємстві за сумісництвом.
Наказом по підприємству № 2-ОП від 15.03.2019 р. головного інженера Курочку
Дмитра Миколайовича призначено особою, відповідальною за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства.
Наказом № 3-ОП від 15.03.2019

р. виконроба Сухарукова Віктора

Володимировича призначено особою, відповідальною за пожежну безпеку на
підприємстві.
Наказом по підприємству № 6-ОП, 7-ОП, 8-ОП, 9-ОП, ІО-ОП від 15.03.2019 р.
виконроба Сухарукова Віктора Володимировича призначено особою, відповідальною
за безпечне проведення робіт з інструментом та пристроями, за безпечне проведення
робіт на висоті, за безпечне проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях,
котлованах, замкнутому просторі, за зберігання балонів із стисненим, зрідженим
газом, за безпечне виконання зварювальних робіт.
Наказом № 4-ОП від 15.03.2019 р. створена постійно діюча комісія з перевірки
знань з питань охорони праці., склад постійно діючої комісії з ОП Товариства:
голова комісії

- директор Кайтанюк Дмитро Вячеславович

члени комісії - головний інжкенер (інженер з ОП) Курочка Дмитро Миколайович
- виконроб Сухаруков Віктор Володимирович
( прізвище, ім ’я та по-батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки,

Створення та функціонування служби охорони праці обумовлені ст. 15 Закону
України «Про охорону праці». Відповідно до зазначеного наказу № 1-ОП від
15.03.2019 р. головного інженера Курочку Дмитра Миколайовича призначено
інженером з ОП на підприємстві за сумісництвом, який керується в своїй роботі
посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці підприємства.
Положення про службу охорони праці, розроблене на основі НПАОП 0.00-4.21-04
Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва,
види діяльності та чисельність працівників, їхні умови праці та інші специфічні
фактори підприємства, визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання,
функції та права її працівників відповідно до чинного законодавства. На підприємстві
ведуться відповідні журнали з охорони праці, а саме: «Вступного інструктажу»,
«Реєстрації інструктажів з охорони праці», «Реєстрації та видачі інструкцій з охорони
праці», «Обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями», «Обліку та
зберігання засобів захисту».
наявність служби охорони праці,

Згідно зі ст.18 Закону України «Про охорону праці» та п. 3.10. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці НПАОП 0.00-4.12-05 з керівників та посадових осіб підприємства створена
наказом № 4-ОП від 15.03.2019 р. постійно діюча комісії для проведення навчання та
перевірки знання з питань охорони праці у своїх працівників, що залучені до
виконання робіт підвищеної небезпеки. Зазначена перевірка знань з охорони праці та
проведення вступного та первинного інструктажів організована відповідно до
затвердженого директором Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці ТОВ «ДМИТРОТЕХ», яке розроблене на основі
Типового.
голова комісії

директор Кайтанюк Дмитро Вячеславович

члени комісії - головний інжкенер (інженер з ОП) Курочка Дмитро Миколайович
-

виконроб Сухаруков Віктор Володимирович

Комісія Підприємства проводить щорічну перевірку знань з питань охорони праці у
своїх працівників. Результати перевірки оформлені протоколами встановленої форми.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці, а саме:
-«Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
-«Протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
- «Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;
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-«Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
-«Обліку навчання працівників з охорони праці»;
-«Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
-«Обліку засобів захисту»;
-«Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту»,
які ведуться на Підприємстві, та затверджені директором Підприємства.
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про охорону праці» робітники підприємства
забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту, згідно діючих
нормативно-правових актів та норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту. Наказом № 5-ОП від 15.03.2019 р. на підприємстві
затверджено положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників.
Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та
введені в дію наказом директора від № 5-ОП від 15.03.2019 р. відповідні положення
з охорони праці, а саме:
- Положення про систему управління охороною праці підприємства,
- Положення про службу охорони праці підприємства
- Положення про порядок проведення навчання
- Положення про організацію попереднього і періодичних медичних оглядів
працівників
- Положення про порядок забезпечення працівників 313
- Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві.
Директор Кайтанюк Дмитро Вячеславович, головний інженер Курочка Дмитро
Миколайович, виконроб Сухаруков Віктор Володимирович пройшли навчання та
перевірку знань Закону України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту
України;

Правил пожежної безпеки;

Закону України «Про загальнообов’язкове

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Наказу «Про затвердження
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил
надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека» та отримали відповідні посвідчення.
Наказом по підприємству № 2-ОП від 5.03.2019 р. головного інженера Курочку
Дмитра Миколайовича призначено особою, відповідальною за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства. Він пройшов навчання і
перевірку

знання

НПАОП

0.00-1.21-98

Правила

безпечної

експлуатації
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електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів, НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів з
підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки та допуском до роботи в
електроустановках напругою до 1000 В у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та
отримав відповідне посвідчення.
Фахівці

підприємства: Закотий Андрій Євгенович та Понамартов Володимир

Олексійович

пройшли

навчання

вимог

Правил

безпечної

експлуатації

електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)(далі ПБЕЕС), Правил будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.3201)(далі ПБЕ.ЕСУ), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.ОТ
ОЇ )(далі ПЕЕЗ) з підтвердженням III кваліфікаційної групи з електробезпеки та
допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека» та отримав відповідне посвідчення. У роботі комісії приймали
участь представники ГУ Держпраці у Київській області.
Наказом № 3-ОП від

15.03.2019

р. виконроба Сухарукова Віктора

Володимировича призначено особою, відповідальною за пожежну безпеку на
підприємстві. Він пройшов навчання з питань пожежної безпеки у ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека» та отримав відповідне посвідчення.
Наказом по підприємству № 6-ОП, 7-ОП, 8-ОП, 9-ОП, ІО-ОП від 15.03.2019 р.
виконроба Сухарукова Віктора Володимировича призначено особою, відповідальною
за безпечне проведення робіт з інструментом та пристроями, за безпечне проведення
робіт на висоті, за безпечне проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях,
котлованах, замкнутому просторі, за зберігання балонів із стисненим, зрідженим
газом, за безпечне виконання зварювальних робіт. Він пройшов навчання і перевірку
знання Законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці, пожежної
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим у разі
нещасного випадку (загальний курс з ОП), НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила
безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт, НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 0.00-1.15-07
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 28.52-1.31-13
Правила охорони праці під час зварювання металів у ТОВ «НВЦ «Професійна
безпека» та отримав відповідне посвідчення. У роботі комісії приймали участь
представники ГУ Держпраці у Київській області.
Фахівці

підприємства: Закота Андрій Євгенович та Пономарьов Володимир

Олексійович, які виконують роботи пройшли навчання та перевірку знання і уміння
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на допуск до

безпечних методів і прийомів виконання робіт з інструментом та

пристроями відповідно до вимог інструкції НПАОП 0.00-1.71-13 Інструкція з
охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями та отримали
відповідні посвідчення у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека». У роботі комісії
приймали участь представники ГУ Держпраці у Київській області. Розроблено
інструкцію з охорони праці для роботи з ручним електроінструментом.
Фахівці

підприємства: Закота Андрій Євгенович та Пономарьов Володимир

Олексійович, які виконують роботи пройшли навчання та перевірку знання і уміння
з безпечного виконання робіт верхолазних робіт з використанням індивідуальних
страхувальних засобів, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та
отримали відповідні посвідчення. У роботі комісії приймали участь представники ГУ
Держпраці у Київській області.
Фахівці

підприємства: Закота Андрій Євгенович та Пономарьов Володимир

Олексійович, які виконують роботи пройшли навчання та перевірку знання і уміння
на допуск до безпечного виконання робіт в газовому господарстві відповідно до
вимог НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та отримали відповідні
посвідчення. У роботі комісії приймали участь представники ГУ Держпраці у
Київській області.
Фахівці

підприємства: Закота Андрій Євгенович та Пономарьов Володимир

Олексійович, які виконують роботи пройшли навчання та перевірку знання і уміння
на допуск до безпечної експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під
тиском відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»
та отримали відповідні посвідчення. У роботі комісії приймали участь представники
ГУ Держпраці у Київській області.
Фахівці

підприємства: Закота Андрій Євгенович та Пономарьов Володимир

Олексійович пройшли навчання з професії «Газорізальник» та отримали відповідне
посвідчення. Розроблено інструкцію з ОП для газорізальника.
Фахівець

підприємства: Закота Андрій Євгенович пройшов навчання з професії

«Зварник ручного дугового» та отримав відповідне посвідчення. Розроблено
інструкцію з ОП для зварника.
Підприємство забезпечено такими нормативними документами:
- Закон України України «Про охорону праці» ,
-НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці,

7
-НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці,
-НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці,,
-НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями,
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
-НПАОП

0.00-5.11-85

Типова

інструкція

з

організації

безпечного

ведення

газонебезпечних робіт
-НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
На підприємстві розроблено інструкції з охорони праці: Інструкція з ОП під час
виконання робіт на висоті, Інструкція з ОП під час виконання

робіт в колодязях,

шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі,
Інструкція з охорони праці для газорізальника, Інструкція з охорони праці під час
виконання зварювальних робіт, Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації
та обслуговування посудин, що працюють під тиском.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються знаходиться у
власності підприємства є свідоцтва про реєстрацію та інструкції з експлуатації
заводів виробників.
експлуатаційної документації,

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про охорону праці» робітники підприємства
забезпечені засобами колективного та індивідуального захисту, згідно діючих
нормативно-правових актів та норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту.
Наказом № 5-ОП від 15.03.2019 р.

на підприємстві затверджено положення про

порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту працівників.
Працівники підприємства забезпечені 313 : пояси запобіжні лямкові —2 одиниці типу 2
ПЛ-К, виробник ТОВ «ПромЗІЗ» ( №023,022),знаряддя для верхолазних робіт, каска
захисна «Універсал»( 5шт), респіратор

У2-К( 2шт), плоскогубці універсальні-бод,

костюм брезентовий - 5шт, рукавички зварника (2пари), щиток зварювальника, костюм
модель 14 «Зварник» (2шт), рукавиці брезентові -2 пари, куртка утеплена- 2 шт,
навушники- 5шт, газоаналізатор типу ALTAIR 5х, протигаз шланговий ПІП-1с (2 од.),.

засобів індивідуального захисту,
Підприємство
нормативно-правовими

в

достатньому

актами

з

обсязі

охорони

забезпечене

праці,

законодавчими

стандартами,

та

технічною

документацією, інструкціями, якими керується при виконанні робіт.
У Товаристві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною
літературою, наглядними посібниками. Матеріально-технічна база відповідає вимогам
чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
Працівникам, які при необхідності залучатимуться до виконання робіт підвищеної
небезпеки, передбачити проходження планового профілактичного медичного огляду
відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом від 24.04.2007 р. № 246 МОЗ України, а також
відповідне фахове навчання і перевірку знань з питань охорони праці з дотриманням
законодавчих актів про охорону праці, галузевих норм і правил.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально- методичного забезпечення).

Кайтанюк Дмитро Вячеславович
(ін іц іали т а п різви щ е)

■ИЛ 2 0 ^ р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
20х^>. №
^ / /
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.

