ДЕКЛАРАЦІЯ
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відповідності матеріально-технічної бази вимогам - законодавства з питань охорони праці
2 З ТРА 2 0 1 9 _
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ_______________
_________________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК СТАТУС»______________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____ 49024, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Універсальна. 19/5_______
місцезнаходження,

_____________________________ код СДРНОУ 42789974_________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________ керівник - директор Пасісніченко Олександр Іванович____________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________тел./факс

(067') 63-41-410, pai.bkstatus@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 картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ Роботи виконуються на об’єктах замовника на території України___________
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:
Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відпо(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відальності перед третіми особами, згідно з постановою кабінету міністрів № 1788
від 16.08.2002 року на ТОВ "БК СТАТУС" страхування не проводиться, тому що
воно не є об’єктом підвищеної небезпеки.______________________________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Пасісніченко Олександр Іванович

__________________________________

(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:
______ Роботи, що виконуються на висоті 1,3м (п. 6 Додатку 6 Порядку)_________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

_____ Роботи в котлованах, траншеях котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (п.8 Додатку 6 до Порядку)_______________________________
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

_____ Зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6 Порядку)___________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

_____ Ремонт водозбірних споруд (п. з Додатку 6 Порядку)_____________________
_____ Продавлювання тунельних конструкцій під спорудами, магістралями, крім
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій (п. 4 Додатку 6 Порядку)._______________________________
_____ Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій (п. 9 Додатку 6 Порядку).__________________
_____ Обстеження, ремонт і чищення повітропроводів (п. 12 Додатку 6 Порядку).

Роботи верхолазні (п. 14 Додатку 6 Порядку).
Зберігання балонів із стисненим (кисень), (ацетилен), зрідженим (пропанбутан технічний) газом (п. 14 Додатку 6 Порядку).______________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

9 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 6______
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
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів

виробнича база та об’єкти замовника._________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

__________________________________________________________ 2__________________________________

Інші відомості голова комісії - Пасісніченко О.І. та члени комісії з перевірки
знань працівників з питань охорони праці: начальник дільниці Кучерук Б.М.;
майстер Гезь І.В пройшли навчання в ТОВ «Регіональний учбовий центр» та
перевірку знань з питань охорони праці в у комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області на знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки: НПАОП
0.00-1.15-07. НПАОП 0.00-1.71-13: ППАОП 0.00-1.76-15: НПАОП 45.2-7.02-12:
НПАОП 0.00-1.81-18 (посвідчення № 414, 415, 416 на підставі протоколу № 151 від
01 квітня 2019 року). Відповідальною особою за електрогосподарство призначено
начальника дільниці Кучерука І.В. (IV група з електробезпеки (до та вище 1000В)
протокол від 08.04.2019р., наказ № 06-ОП від 04.02.2019р.).________
(прізвище, ім’ятапобатькові осіб, які відповідаютьзадотриманнямвимогзаконодавствазпитаньохоронипраці тапромислової безпеки;
_____ Накази з охорони праці:________________________________________________
• № 01 - ОП від 04.02.2019 р. про покладання обов’язків відповідального з охорони
праці на директора Пасісніченко 0.1.:_______________________________________
• № 04 - ОП від 04.02.2019 р. про призначення майстра Гезь І.В. відповідальною
особою за видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвишеної небезпеки,
газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах:_______
• № ОЗ-ОП від 04.02.2019 р. про затвердження інструкцій з ОП. інструкцій з питань
безпечного ведення робіт, посадових інструкцій та інструкцій для відповідальних
осіб:
_____________________________________________________________________
• № 02 - ОП від 04.02.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань
охорони праці в складі:_______________________________________________________
Голова комісії: - директор Пасісніченко 0.1.:_______________________________
Члени комісії: - майстер Гезь І.В.;________________________________________
_____________ - начальник дільниці Кучерук Б.М.________________________
• № 05-ОП від 04.02.2019 р. про призначення відповідальною особою за безпечне
виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах
майстер Гезь І.В._____________________________________________________________
•
№ 06-ОП від 04.02.2019р. про призначення відповідальною особою за
електрогосподарство - начальника дільниці Кучерука І.В. (IV група з
електробезпеки протокол від 08.04.2018р.):____________________________________
•
№ 07-ОП від 04.02.2019р. про призначення відповідальною особою за
зберігання та справність електроінструментів - начальника дільниці Кучерука І.В.;
• № 08-ОП від 04.02.2019р. призначення відповідальною особою за організацію
безпечного виконання робіт на висоті та видачу нарядів-допусків - головного
інженера Горецького С.В.:____________________________________________________
• № 09-ОП від 04.02.2019р. про призначення відповідальною особою за безпечне
виконання робіт, шо виконуються на висоті понад 5 метрів і вище над поверхнею
грунту, з перекриття або робочого настилу (верхолазні) - начальника дільниці
Кучерука І.В.:_______________________________________________________________

з

• № IO-ОП від 04.02.2019р. про призначення відповідальною особою за безпечне
виконання зварювальних робіт - майстер Гезь І.В.;______________________________
• № 12-ОП від 04.02.2019р. про призначення відповідальною особою за безпечне
виконання земляних робіт та робіт при продавлюванні тунельних конструкцій головного інженера Горецького С.В.;__________________________________________
• № 14-ОП від 04.02.2019р. про призначення відповідальною особою за безпечне
виконання робіт при обстеженні, ремонті і чищенні повітропроводів та ремонті
водозбірних споруд - майстра Гезь І.В.;________________________________________
•
№ 15-ОП від 04.02.2019р. про призначення відповідальною особою за
зберігання та безпечну експлуатацію балонів - головного інженера Горецького С.В.;
•
№ 11 від 04.02.2019р. про створення комісії з випробування риштувань,
помостів, драбин, запобіжних поясів:__________________________________________
•
№ 13-ОП від 04.02.2019 р. про допуск до самостійного виконання
газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах слюсаря з
ремонту та монтажу котельних та пилопідготовчих цехів Горецького С.В..
електрозварника
(газорізальника)
Баздирева
І.М..
налагоджувальника
технологічного устатковання Ханасика Ю.О.;__________________________________
Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені та
мають відповідні посвідчення та свідоцтва:____________________________________
_____ •
Слюсар Горецький С.В. пройшов навчання по професії «Слюсар з ремон
та монтажу котельних та пилопідготовчих цехів» в Запорізькій філії ТОВ
«Регіональний учбовий центр» (свідоцтво від 20.11.2018 року №18-36):__________
Налагоджувальник Ханасик Ю.О. пройшов навчання по професії
«налагоджувальник технологічного устатковання» в Запорізькій філії ТОВ
«Регіональний учбовий центр» (свідоцтво від 20.11.2018 року №18-37):__________
•
Електрогазозварник Баздирев І.М. пройшов навчання по професії
«електрогазозварник» в Українському атестаційному комітеті зварників ТОВ
Обласний навчальний центр «Регіон-Буд» (посвідчення від 26.10.2018 року №
АР-0039/15. види зварювання - 111 (РДЗ): 311 (ГЗ))____________________________
Верхолаз Гезь І.І. пройшов навчання по професії у ДП «ДНКК «МОНОЛІТ»
(посвідчення від 25.05.2017 року № 083107).__________________________________
Верхолаз Зинченко О.С. пройшов навчання по професії у ДП «ДНКК
«МОНОЛІТ» (посвідчення від 05.04.2017 року № 082961).
Верхолаз Костогриз С.В. пройшов навчання по професії у ДП «ДНКК
«МОНОЛІТ» (посвідчення від 15.05.2017 р о к у № 083103).______________________
- ПРОТОКОЛ № 1 від 05.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань
ОХОРОНИ праці ТОВ
"БК СТАТУС" щодо перевірки знань з питань пожежнотехнічного М ІНІМУМУ у наступних працівників: електрогазозварник Баздирев І.М.,
верхолази Зинченко О.С.. Костогриз С.В.. Гезь 1.1.: слюсарі Горецький С.В.,
Ханасик Ю.О.:_________ _____________________________________________________
- протокол № 2 від 05.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань
ОХОРОНИ праці ТОВ
"БК СТАТУС" щодо перевірки знань з охорони праці при
виконанні робіт на висоті, а саме: верхолази Зинченко О.С., Костогриз С.В., Гезь
І

. І

. : _________________________________________________________________________

- протокол № З від 06.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань
ОХОРОНИ праці ТОВ
"БК СТАТУС" щодо перевірки знань з охорони праці при
виконанні зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник Баздирев І.М.:________
- протокол № 10 від 23.04.2018 р. засідання комісії по перевірці знань з питань
охорони праці ТОВ "БК СТАТУС" щодо перевірки знань з охорони праці при
виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій у наступних працівників: електрогазозварник

у
4
Баздирев I.M., верхолази Зинченко О.С., Костогриз Є.В., Гезь І.І.: слюсарі
Горецький С.В.. Ханасик Ю.О.:_______________________________________________
_____ У відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» наказом
від 04.02.2019 РОКУ № Ol-ОП в ТОВ «БК СТАТУС» створена служба охорони прані.
Обов’язки відповідального за охорону праці покладено на
директора
Пасісніченко О.І.____________________________________________________________
_____ У відповідності до вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та
НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони
праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з питань охорони
праці._______________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне
обладнання:_________________________________________________________________
- Зварювальний трансформатор ТОР - 350. зав. № 607, 2016 р.в., Україна.
- Різак гасовий. № 001205, 2005 р.в.. Україна.______________________________
- Редуктор БКО, зав. № б/н, 2008 р.в., Україна._____________________________
- Редуктор БПО, зав. № б/н, 2007 р.в., Україна_____________________________
- Рукава гумові для газового зварювання та різки металів, Україна.__________
- Комплект верхолаза,___________________________________________________
- Страхувальні мотузки.
- Запобіжні лямкові пояси (2 од.), інв. № 40, 41, 2 0 17р.в., Україна.___________
- Газоаналізатор ОКСИ 5М-5Н, зав. № 91255, 2016 р.в., Україна.____________
- Протигаз шланговий ПШ-1 (2 од.), інв. № 42. 2017р.в., Україна.____________
- Ручні інструменти, ручні електроінструменти та інші пристосування.______
- Риштування будівельні універсальні стаціонарні, риштування пересувні
збірно-розбірні, драбини тошо._______________________________________________
Згідно з Договором від 25.02.2019 № б/н між ТОВ «ПРОМБУДБАЗА» та ТОВ
«БК СТАТУС» про надання послуг вантажним транспортом, будівельними
машинами та механізмами, ТОВ «ПРОМБУДБАЗА» надає послуги ТОВ «БК
СТАТУС» з земляних робіт екскаватором ЕО-3323А. (Дозвіл № 1472.16.12 на
експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних
органах Держпраці (екскаватор одноковшовий ЕО-3323А, 1990 р.в., СРСР),
виданий ТОВ «ПРОМБУДБАЗА» Головним управлінням Держпраці України в
Дніпропетровській області. Діє до 15.10.2021)._________________________________
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 нраці:______________________
- видачі інструкцій з охорони праці:______________________________________
- реєстрації видачі нарядів-допусків 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;_________________________________________
- при виконанні зварювальних робіт;______________________________________
- з протипожежної небезпеки;____________________________________________
- при роботі з ручним інструментом;______________________________________

- з надання першої медичної допомоги:
- при виконанні газонебезпечних робіт.
_____ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна доісументація на
експлуатаційної документації,

обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні
заявлених видів робіт підвищеної небезпеки.___________________________________
У ТОВ "БК СТАТУС" в наявності такі засоби індивідуального захисту:
- каска захисна_______________ - 9 шт.:__________________________________
- окуляри захисні_____________ - 9 шт.:
- щиток зварника_____________ - 1 шт.:
захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.
Працівники ТОВ «БК СТАТУС» в повному обсязі забезпечені спецодягом та
засобів індивідуального захисту

Індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-04.01-08 «Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту».___________________________________
Пояси запобіжні, комплект верхолаза, страхувальні мотузки пройшли
випробування: пояс лямковий 2 ПЛ- 2 шт. (акт перевірки № 1 від 26.02.2019 p.),
комплект верхолаза, страхувальні мотузки (акт перевірки № 2 від 26.02.2019 p.).
Каски, драбини, риштування (пройшли випробування: дробина металева, інв № 1,2.
Акт №3 від 27.02.2019р.). Ручний інструмент на акумуляторах (шуруповерт, дриль,
перфоратор).
На підприємстві обладнано кабінет охорони праці, оснащений оргтехнікою,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону
праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами,
необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань
трудового законодавства і охорони праці.
У відповідності до вимог ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, працівники, зайняті на
роботах нідвишеної небезпеки, проходять попередній та періодичний медичний
огляд. При прийомі працівників на роботу у ТОВ "БК СТАТУС" проводиться під
розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних
і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі
наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. Структура підприємства.
підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в
посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт
підвищеної небезпеки. Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з
питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в
Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та
навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками.
Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за
посадами та професіями._____________________________________________________
_____ Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

охорони праці та промислової безпеки. Бібліотечний фонд. Фонд нормативних
документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів
(ГОСТ. ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН. тощо) та технічної
документації Підприємства складає понад 20 видань у паперовому (друкованому)
вигляді та на електронних носіях. Фонд систематично поповнюється новими
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виданнями, зберігається та актуалізується.
_____ Балони
постачаються
на
підприємство
постачальником
ТОВ
«ЛНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за необхідності ним і ремонтуються (договір поставки
№ 54 та договір підряду № Р-54, укладені від 09.04.2019 p., дозволи на виконання
роботи пігтвитттеної небезпеки № 300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з
продовженням до 07.07.2022, № 1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до
05.11.2018, № 10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022)._________________
_____ В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП.
а саме:
_________________________________________________________________
ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.__________
Пост КМУ №1107 від 26.10.20Hp Порядок видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів
устатковання підвищеної небезпеки (зі змінами)._______________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями______________________________________________________________
НПАОП 28.52-1.31-13Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 0.00-4.01-08 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 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці________
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів_______
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів _______________________________________________________________
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій_________________________________________________
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт, та ін.._________________________________________________
_____ Матеріально-технічня
вимогам законодавства з питань
ОХОРОНИ прані та npoMHcnoi^ ] f ] t ^ ^ j f t f ^ ^ час виконання робіт, підвищеної
небезпеки які
________________________________
^

О.І. Пасісніченко
(підпис)

З о

f^^W cTvifycl^jK f « В

(ініціали та прізвище)

rnfycdnA^
Декларація зареєстрована
територіальному
органі
Держпраці

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.”.

