зсісзї - oxsf//
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТЕПЛАЙН»
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

51200, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, вул. Калнишевського, буд.24,
кв,28,
місцезнаходження,

........................................................................ 36399212_____________________________
код зг ідно з ЄДРПОУ,

________________________ директор Троиенко Ганна Миколаївна_____________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________ ______________

ek@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;

51200, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, вул. Калнишевського, буД.24,
кв.28,
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_____________ та згідно укладених договорів на об'єктах замовників_______________
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 лага його видані)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________________ не проводився__________________ _
(дата проведення аудиту)

Я, Троиенко Ганна Миколаївна________________
(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 метра;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної
небезпеки та/або машин, механізмів, устаткованім підвищеної небезпеки,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення.

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)
без отримання відповідног о дозволу,

___________________________________________ 53_______________________________
кількість робочих місць,

_____________________________________________ І_________________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
__________________________________________________________ і ______________________________________________
будівель і споруд (приміщень),

________________________________________________ і_____________________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІН Ш І ВІД О М О С Т І

Головний інженер Троиенко В.Г
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

наказом по підприємству .№ 12 від 01.06,2018 призначено відповідальним
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
пром ислової безпеки.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 13 від 01.06.2018 функції служби охорони праці директор
поклав на інженера з охорони праці Папкова О. О.
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 переглянуто наказом № 14 від 04.06.2018 «Положення
про службу охорони праці» й «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві
навчання , перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони
праці здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві переглянуто
наказом № 14 від 04.06.2018 посадовівиробничі інструкції. інструкції з
охорони прані, інструкції з безпечних методів виконання робіт , інструкції
з пожежної безпеки (за переліком 19 примірників ). в тому числі
інструкцію № 10 з охорони праці при виконанні робіт на висоті,
інструкцію № 18 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з
використанням спеціальних страхувальних засобів. Наказом № 16 від
04.06.2018 на підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань
охорони прані. Директор Троиенко Г.М. пройшла навчання з загального
к у р с у охорони праиі в ТОВ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНШРОБУД» та
перевірку знань в комісії______ Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 17-17/2 від 03.03.2017). Головний
інженер Троиенко В.Г. пройшов навчання з загального курсу охорони праці
в ТОВ УЧБОВИЙ КОМБІНА Т «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії
Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області
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(протокол № 17-17/2 від 03.03.2017). Директор ТроцеикоГ.М., головний
інженер Троиенко В .Г пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці при виконанні робіт на висоті» в ТОВ УЧБОВИЙ
КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії
Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол ЛЬ 72/2-17
від 15.11.2017). Директор ТроцеикоГ.М,, головний інженер Троценко В.Г..
інженер з охорони праці Панков 0 .0 . пройшли навчання НПАОП 40.11.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й
«Правіші пожежної безпеки»
в
ТОВ
УЧБОВИЙ КОМБІНАТ
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного
управління
Держпраці
у Дніпропетровській
області
(протокол № 72-17 від
26.08.2016; IV група з електробезпеки). Робітники підприємства навчені у
встановленому порядку і проходять перевірку знань загальних питань з
охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці і промислової безпеки в обсязі виконуваних робіт; НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» в
обсязі виконуваних робіт;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт; й
питань пожежної безпеки своєю комісією з перевірки знань з питань
охорони прані (протоколи: Лг9 1 від 20.04.2018; № 2 від 21.04.2018; На
підприємстві розроблено й затверджено наказом ЛЬ 7 від 04.06.2018
перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи , відповідальні за
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 11 від
04.06.2018 відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт
на висоті з правом видачі наряді в-допусків покладено на головного
інженера Троиенко В .Г Наказом. № 14 від 05.06.2018 відповідальність за
стан і утримання засобів індивідуального захисту справність т а засобів
покладається на головного інженера Троценко В.Г. Наказом № 9 від
04.06.2018 відповідальність за електрогосподарство й справний
стан
електроустаткування
покладено на головного інженера Троценко В.Г.
Робітникам видаються інструкції з безпечних методів робіт.
На
підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та
інструкції з експлуатації) на драбини , підмостя та запобіжні пояси. Для
виконання робіт підвищеної небезпеки, то декларуються , на підприємстві
є в наявності наступні засоби індивідуального захисту: пояси запобіжні
(інв. №ЛГ
9 1, 2,3 ). фали запобіжні типу 1ФК, страхувальні мотузки,
драбини. Наказом ЛЬ 14 від 05.06.2018 на підприємстві створено комісію з
проведення випробувань засобів індивідуального захисту Зберігання
засобів захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів.
На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й
розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки.
На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під
час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом

З

ШЩдоеої—діяльності_(періодичні медичні огляди) відповідно до вимог
Порядку —проведемня—медичних оглядів працівників певних категорій.
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21
травня 2007 року N 246 (медичні довідки про проходження попереднього
Щд.ичного..огляду працівників, видані 11,09.2018 КЗ дніпропетровської
ОйїЖВої адміністрації «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2»).
Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засооами індивідуального захисту відповідно до вимог
Ш.] А ОП 0.00-4.01-06 «Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним — одягом,__ спеціальним взуттям та іншими засобами
Засоби індивідуального захисту відповідають
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Видача
засобів— індивідуального захисту фіксується у картках обліку. На
Підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони прані, в
Ш Ш .. числі__ Закон України « П р о о х о р о н у праиі». НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». НПАОП 40. /1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
«Правила— технічної___експлуатації електроустановок споживачів ».
«Правила пожежної безпеки» тощо.
Наказом Л'9 16 від 05.06.2018 відповідальність за облік, зберігання та
актуалізацію фонду нормативно-правових актів з охорони праиі директор
ШЕЗав на себе. Матеріально-технічна база підприємства відповідає
йММ£Мам.законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з
питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
ЖУРНШІ. РеєЯ2ШЩі\.. видачі інструкцій з охорони праці; журнал обліку і
зоеріс йння електрозахисних засобів; журнал обліку та зберігання засобів
зсіхистуї__________журнал _________ приймання_________ та_________ огляду
Шттувань __ та__ помостів; та ін.; Наказом № 14 від 05.06.2018
(іідповідальнилі за проведення первинного та повторного інструктажів на
робочому місці, а також за ведення журналів призначено головного
інженера Троценко В.Г. На підприєстві проведена ідентифікація об'єкта
підвищеної небезпеки , у результаті якої виявлено , що маси небезпечних
речовин,— що— збер ігаються і застосовуються підприємством, не
Перевищ ують— гратічних мас для об'єктів підвищеної небезпеки з
урахуванням відстаней від об'єкта до місиь великого скупчення людей.
транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво
важливих цивільних об'єктів, та підприємство не підлягає реєстрації в
Д ержавному реєстрі об'єктів підвищеної небезпеки. Надано акт
опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів від 07.05.2018 й
протоколи -------щд 07.05.2018 ____ виміру опору розтікання на основних
заземлювачах — и— заземленнях __ магістралей і устаткування, видані
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електротехнічною лабораторією ТОВ «Связьтехсервіс» (свідоцтво

декларація
територіальному
№ /? < ? ,/? . / 2

урналі
праці

ооліку суб'єктів

господарювання у
20
р.

Примітки: !. 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, устаткованим 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.”.
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