м. Дніпра

iOfO'ib
Bx№

ДЕКЛАРАЦІЯ

?

TPAf f l -

відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю_________
«Уніпооменергосервіс»_______________ _____________________________________
дпя юридичної особи: найменування юридичної особи

51931. м.Кам’янське. Дніпропетровській області. вул.Сачко. 6 у д .17 кв .51._______
місцезнаходження

Код ЄДРПОУ 31980150. Директор: Слюсар Сергій Анатолійович________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, і’мя та по батькові керівника, номер телефону

моб.тел.098-637-27-29. dp.olaa.upes@amail.com_______________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, і’мя 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;

_________________ згідно договорів підряду на території України_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки т а/або експлуатації ( застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності
перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ_____________
(найменування страхової компанії, строк дїі страхового полісу, номер и дата його видачі)

«САЛАМАНДРА» ДОГОВІР № МС 01/01-13 від

01 02.2013_____________________

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

Я. Слюсар Сергій Анатолійович_________^_____________________________________
(прізвище, і'мя 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:
земляні роботи, що ВИКОНУЮТЬСЯ на глибині понад 2 метри_____________________
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 і / а б о експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість
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п ід в и щ ен и й

ризик

вин икн енн я

_______ _____________________________________________________________________

робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд
(приміщень).

Кількість будівель і СПОРУД (приміщень). виробничих об’єктів (цехів. ДІЛЬНИЦЬ.
підрозділів) - 1____________________________________________________

СТРУКТУРНИХ

виробничих

об'єктів ( цехів, дільниць, структурних підрозділів):

p|

Інші відомості П р о т о к о л и та посвідчення що підтверджують навченість керівників та
посадових осіб з нормативно-правових актів з охорони праці у навчальному закладі, що має
ВІДПОВІДНУ ліцензію:
Всі посадові особи
п р о й ш л и перевірку знань у Головному управлінні Держпраці у
Дніпропетровській області згідно наказу №25 від 28.01.2019р_________________________
Директор Слюсар Сергій Анатолійович пройшов в ТОВ УК «Спектр» навчання з питань
{прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимов законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки; наявності служби охорони npauj, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці, експлуатаи)йної документащі, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової т а
матеріальнотехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

ОХОРОНИ праці: Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок
з іншими
Законами України. «Законодавство України про працю» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів (посвідчення №00486 від 02.02.2017р. витяг з протоколу№11
від 02.02.201 7 р )
Головний інженер Дзюба Володимир Вікторович п р ой ш ов в ТОВ УК «Спектр» навчання з
питань охорони праці: Основні положення Закону України «Про охорону праці». «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок
з іншими
Законами України. «Законодавство України про працю» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів (посвідчення №05969 від 31.08.2017р. витяг з протоколу
№204/4.7 від 31.08.201 7 р)
Заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович пройшов в
Інституті
післядипломної освіти «Ксиме» навчання з питань охорони праці: Основні положення
Закону України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України. «Законодавство України про
працю» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (посвідчення №80.1-16038.09-17-01-2367 від 21.11.2018р. витяг з протоколу№38-КС-112-18 від 21.11.2018Р)
Заступник директора з охорони праці Пішик Ольга Анатоліївна пройшла в ТОВ УК «Спектр»
навчання з питань охорони праці: Основні положення Закону України «Про охорону праці».
«П ро загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок
з іншими
Законами України. «Законодавство України про працю» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів (посвідчення №05914 від 31.08.2018р. витяг з протоколу
№181/4.7 від 13.08.201 8 р )

Головний інженер Дзюба Володимир Вікторович прой ш ов в ТОВ УК «Спектр» навчання
згідно «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.001.75-15 (посвідчення №02057 від 16.03.2017р . витяг з п р отокол у №058 від 16.03.2017р)
Заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович пройшов в ТОВ УК «Спектр»
навчання згідно «Правил о хорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
(посвідчення №02059 від 16.03.2017р. витяг з п р отокол у №058 від 16.03.2017р) НПАОП
0.00-1.75-15
Заступник директора з охорони праці Пішик Ольга Анатоліївна пройшла в ТОВ УК «Спектр»
навчання згідно «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
(посвідчення №02058 від 16.03.2017р . в итяг з п р отокол у №058 від 16.03.2017р) НПАОП
0.00-1.75-15
Головний інженер Дзюба В о л о д и м и р В ік т о р о в и ч п р о й ш о в в ТОВ УК «Спектр» навчання
згідно «Правил о х о р о н и праці під час роботи з інструментом та п р и с т р о я м и » НПАОП 0.001.71-13 (посвідчення №04443 від 18.06.2018р. витяг з п р о т о к о л у №124 від 18.06.2018р)
Заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович пройшов в ТОВ УК «Спектр»
навчання згідно «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
(посвідчення №04442 від 18.06.2018р. витяг з протоколу №124 від 18.06.2018р) НПАОП
0.00-1.71-13
Заступник директора з охорони праці Пішик Ольга Анатоліївна пройшла в ТОВ УК «Спектр»
навчання згідно «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та п р и с тр о я м и » »
(посвідчення №04441 від 18.06.2018р. витяг з протокол у №124 від 18.06.2018Р) НПАОП
0.00-1.71-13

Головний інженер
Дзюба В о л о д и м и р В ікторович прой ш ов в Дніпропетровському
обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємстві протипожежних робіт
навчання з питань « Правила пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС від
30.12.2014Р за №03085287 від 07.03.2017р)
Заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович пройшов в Дніпропетровському
обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємстві протипожежних робіт
навчання з питань « Правила пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС від
30.12.2014P за №03085284 від 07.03.2017Р)
Заступник директора з о х о р о н и праці Пішик Ольга Анатоліївна
пройшла в
Дніпропетровському обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємстві
протипожежних робіт навчання з питань «Правила пожежної безпеки в Україні»,
затверджених наказом МВС від 30.12.2014р за №03085282 від 07.03.2017р)
Головний інженер Дзюба Володимир Вікторович п р ой ш ов в ТОВ УК «Спектр» навчання
згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека у будівництві ШБі-І А.32-2.2009) (посвідчення №04862 від 18.07.2017р . витяг з
ПРОТОКОЛУ №136 від 18.07.201 7 р )
Заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович пройшов в ТОВ УК «Спектр»
навчання згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві ШБН А.32-2.2009)
(посвідчення №04864 від
18.07.2017р. в и т я г з п р о т о к о л у №136 від 18.07.2017р
Заступник директора з о х о р о н и праці Пішик Ольга Анатоліївна пройшла в ТОВ УК «Спектр»
навчання згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві (ДЕН А.32-2.2009)
(посвідчення №04863 від
18.07.2017р. витяг з ПРОТОКОЛУ №136 від 18.07.2017р)
Наказом №28 від 21.01.2019р затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які
ВИКОНУЮТЬСЯ на п ід п р и є м с т в і
Протоколи та посвідчення шо підтверджують навченість з відповідних спеціальностей
робітників, які ВИКОНУЮТЬ роботи підвищеної небезпеки:
Слюсар-ремонтник Самойленко Олександр Іванович пройшов навчання в ТОВ УК
«№Спектр» та отримав професію
слюсар-ремонтник 4р (посвідчення №939 від
17.01.201ІР витяг з протоколу №7 від 17.01.201ІР
Машиніст екскаватора Прошутинський Микола Валерійович пройшов навчання в ТОВ УК
«№Спектр» та отримав професію машиніст екскаватора 4р (посвідчення №6173 від
07.07.2014P витяг з протоколу №492 від 07.07.2014р
Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та
ПРОМИСЛОВОЇ безпеки: Наказом № 21 від 23.01.2019р призначений відповідальним за
організацію та безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки на висоті заступник
директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович
Відповідальним за виконання Ф у н к ц ій служби охорони праці покладено на заступника
директора з ОХОРОНИ праці Пішик Ольгу Анатоліївну наказом №21 від 23.01.2019р
Наказом №25 від 28.01.201 9 р на підприємстві створена комісія по перевірці знань з питань
ОХОРОНИ праці у кількості трьох Фахівців - заступника директора з охорони праці Піщик
Ольга Анатоліївна, заступник директора з ремонтів Слюсар Микола Іванович, головний
інженер Дзюба Володимир Вікторович
На підприємстві . згідно наказу №20 від 26.02.2013 (переглянути
затверджені) Положення та інструкції':
- Про систему управління охороною праці

26.02.2018р № 26 та

-

П ро порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці
П ро порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної
небезпеки

-

Програма в с т уп н о го інструктажу з питань охорони праці
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці
Перелік ІНСТРУКЦІЙ з ОХОРОНИ праці
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві

-

ІСНУЄ

Журнал ПРОТОКОЛІВ перевірки знань з охорони праці
Положення ПРО ПОРЯДОК забезпечення працівників ТОВ «Уніпроменергосервіс»
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
Положення ПРО медичний огляд працівників певних категорій
Наказ №141 від 24.09.201 8 р п р о проходження обов’язкового медичного огляду при
прийомі на роботу та періодично
Працівники мають медичні довідки п р о попередній медичний огляд
Інструкція «2 «Для слюсаря-ремонтника»
Інструкція №23 «При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт»
Інструкція № 26 «З надання допомоги постраждалому»
Інструкція №27 «Для машиніста екскаватора»
Інструкція № 43 «Про заходи пожежної безпеці»
Інструкція №44 «При виконанні земляних робіт»
нормативна база для функціонування Системі управління охороною праці.

З метою систематизації, чіткого визначення і раціонального розподілу обов’язків між
працівниками, підвищення відповідальності працівників за доручену ділянку роботи, на
ПІДПРИЄМСТВІ розроблені та затверджені інструкції з охорони праці та посадові інструкції.
Всі працівники підприємства п р о й ш л и навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі,
згідно програми в с т уп н о го інструктажу з питань охорони праці (правил, норм, інструкцій з
ОХОРОНИ праці). В с т у п н и й інструктаж з питань охорони праці проводиться в кабінеті з
охорони праці тривалістю 2 години, відповідно до професій; первинні, повторні, цільові та
позапланові інструктажі проводяться відповідними особами, з дотриманням вимог______
законодавства з питань охорони праці на своїх ділянках.____________________________
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «Уніпроменергосервіс»
наступне обладнання: Екскаватор CASE788-P з паспортом

мається в наявності

Працівники підприємства
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту у п о в н о м у обсязі, згідно норм безплатної видачі спеціального
ОДЯГУ, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту: каски, захисні окуляри,
рукавиці брезентові. Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні
випробування с занесенням v відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної
роботи з інструментом та пристроями.
Працівники ТОВ «Уніпроменергосервіс» забезпечені нормативно-правовими актами з
охорони праці та навчально-методичною базою:
-Закон України «Про охорону праці»
- Положення про розслідування нещасних випадків
-Положення про проведення навчання і перевірку знань та інші
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне
забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці
в повному обсязі перелік діючих законодавчих та нормативно-правових актів з питань
охорони праці та промислової безпеки затверджений в встановленому порядку, та включає:
Закон України «Про охорону праці», Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 07.02.2018 №48, НПАОП 0.004.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93
«Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці,
що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони
праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями», НАПБ.А 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»

Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог НПАОП
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»
Екзамени проводяться традиційними методами (білети) На підприємстві обладнаний куток
«Охорона праці», ціллю якого є пропаганда безпечних умов праці та профілактика аварій,
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений
посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і
довідковою літературою, учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо.
Кабінет з охорони праці забезпечений плакатами, стендами, комп’ютером.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства України з охорони праці,
експлуатаційна документація в наявності._________________________________________

Слюсар С.А.
(П ІБ )
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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, устаткування
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

