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№.

тдаттг

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

Відомості про роботодавця
________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДКРИВБАС"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Косіора, буд. 32, кім. 19,
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 36608293,

керівник - Каркулевський Михайло Григорович,

код згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника.

_________ тел. 0564019938,

e-mail: specbudkrivbas@gmai 1.com_________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові.
серія і помер паспорта,ким і коли виданий.

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на терит о р і ї ______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Дніпропетровської області._____________________________________________________________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16,08,2002 року на ТОВ_____
" СПЕЦБУДКРИВБАС " страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Каркулевський Михайло Григорович
(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 робіт підвищеної
небезпеки:__________________________________________________________________
______
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;____________ ___ _____ __________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

- роботи верхолазні;___________________________________________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 2; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2;

_____

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

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об’єктів: 1 виробнича база
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

та об’єкти замовника.___________________________________________________________
Інші відомості

Наказом № 3 від 04.01.2018р. на підприємстві створена комісія по перевірці
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

знань з питань охорони праці у складі: голови комісії - головного інженера Вторушина М.М.,
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

членів комісії - начальника дільниці Кетова О.В., майстра Билина В.В._______________
Положення про систему управління охороною праці (наказ № 2 від 04.01.2018р.); _____________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Положення про службу охорони праці (наказ № 2 від 04.01.2018р.);
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 2
від 04.01.2018р.);
Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 4 від 17.01.2018р.);
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 5 від 17.01.2018р.);
Положення про енергетичну службу (наказ № 2 від 04.01.2018р.);
Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки
(наказ № 2 від 04.01.2018р.);
Положення про нарядну та биркову систему (наказ № 2 від 04.01.2018р.).
Виконання функцій служби охорони праці покладено за суміщенням на майстра Билича В.В.
(наказ № 1 від 04.01.2018р.).
Наказом № 10 від 18.01,2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті
призначено начальника дільниці Кетова О.В.;
Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними
особами та працівниками підприємства, а саме:____________________________________________
- Директор Каркулевський М.Г., начальник дільниці Кетов О.В., головний інженер Вторушин
М.М., майстер Білич В.В. пройшли навчання Правил безпеки, інструкцій з охорони праці, правил
ДНАОП, правил експлуатації з технології робіт, виробничих інструкцій в КП "Навчальновиробничий центр" Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань проведену комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 92 від 07.05.2018р.
- Директор Каркулевський М.Г., головний інженер Вторушин М.М.. пройшли навчання з
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в КП "Навчально- виробничий центр" Дніпропетровської
обласної ради та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області. Протокол № 51 від 07.05.2018р.
- начальник дільниці Кетов О.В., головний інженер Вторушин М.М., майстер Білич В.В.________
(III група з електробезпеки до 1000 В у кожного), пройшли навчання Правил безпеч11ої______
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) в КП "Навчально- виробничий

з
центр" Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань проведену комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області.____________________________________________________
Витяг з протоколу №92 від 07.05.2018 р., наступна перевірка знань 07.05.2019р._________________
- начальник дільниці Кетов О.В., головний інженер Вторушин М.М., майстер Білич В.В.______
пройшли навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області._________________________________________________________
Витяг з протоколу № 10/76 від 25.10.2017р.______________________________________
___
- верхолаз Русу І.В. пройшов навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
(НПАОП 0.00-1.15-07) в КП "Навчально- виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради
та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області. Протокол № 259 від 07.05.2018р.
- верхолаз Холод С.О. пройшов навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в КП "Навчально- виробничий центр" Дніпропетровської обласної
ради та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області. Протокол № 260 від 07.05.2018р._____________________________

- протокол № 1 від 01.02,2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праїц_____
ТОВ «СПЕЦБУДКРИВБАС» щодо перевірки знань з питань пожежно-технічного мінімуму у
наступних працівників: верхолази Русу І.С., Холод С.О._____________________________ _______
- протокол № 2 від 01.02,2018 р, засідання ком ісі ї по перевірці знань з питань охорони пра ін_____
ТОВ «СПЕЦБУДКРИВБАС» щодо перевірки знань з охорони праці при виконання робіт на висоті,
а саме: верхолази Русу І.С., Холод С.О.___________________________________________________
- свідоцтво №224 Русу І.С., видане 03.04.2017р. КП "НВІД", що він пройшов навчання та здобув
професію верхолаза 6 р о з р я д у ; ____________________________________________________
- свідоцтво №246 Холод С.О.. видане 14.08.2017р. КГІ "НВЦ". ЩО він пройшов навчання та здобув
професію верхолаза 6 розряду;___________________________________________________________

_При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:
• Риштування будівельні рамні, зав, № 00183 дата виготовлення 24.01.2018р.,
Україна;____________ ______________________________________________
» пояс запобіжний ПП2-03, зав. № 2079, дата виготовлення 25.12.2017р., Україна;
« пояс запобіжний ПП2-03, зав. № 2201, дата виготовлення 09,01.2018р., Україна;
» драбина приставна, 2018р.в., 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-догіусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
видачі нарядів;
_______________________________________________

- реєстрації аварій;________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.________

-

Перелік інструкцій з охорони праці:
при виконанні роботі на висоті;_____
з протипожежної небезпеки;
при роботі з ручним інструментом;
з надання першої медичної допомоги.

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та інструкці
з експлуатації на все обладнання, яке використовується.___________________________
Працівники ТОВ «СПЕЦБУДКРИВБАС» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту в повному обсязі.______________________________________________________
_______ - каски захисні______________ - 2 шт.;____________________________________________
_______ - пояси запобіжний___________- 2 шт;____________________________________________
_______ - верхолазне спорядження_____ - 2 комплекти;______________________________________
_______ - захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.__________________________________ ________
Наявність нормативно-правової документації:__________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закону України «Про охорону праці»;________________________________________________
- Постанові Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)_____
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; (постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 927 від_____
10.10.2012 року);___________________________________________________________________
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом
МОЗ України №246 від 21.05.2007р.____________________________________________
______
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;___________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;________________
- НПАОП 0,00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;___________________________
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці;_________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;______________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів;_______________________________________
- НПАОП 0.00-1,30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;_____________
- НПАОП 0,00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;_____________
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.__________________
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог_______
Типового положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці". Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.________ __________________
На підприємстві с в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними_______
посібниками, підручниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.
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Декларація зареєстрована у журналі
територіальному
органі
Держпраці
№
, /Л /< ? ________.

обліку

суб’єктів ^ господарювання у
20
р.

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.”.

