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Відомості про роботодавця
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕМТ».________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49005. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, провулок Біологічний, буд. 2А._____________
місцезнаходження,

__КОД згідно з ЄДРПОУ

20204638.

директор Бересток Геннадій Григорович____________

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

тел. (050) 340-45-90. kemtpp(5)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 за договором підряду на об'єктах замовника в Дніпропетровській області
_______________________________________ та м. Дніпро________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди_____ відсутній__________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився______
(дата проведення аудиту)

Я,_____________ Бересток_______ Г еннадій_______ Г ригорович___________________________
(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
п і д в и п ї є н о ї небезпеки:
___ Зварювальні роботи________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер парти, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 6. у тому числі тих.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких

ІСНУЄ

ризик виникнення травм : 3._________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

роботи виконуються за договором підряду на об’єктах замовника.
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

одна адміністративна будівля, склад та побутове приміщення
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Бересток Геннадій Григорович, директор - відповідальний за дотримання__
(прізвище,

ім'я

та

по

батькові

осіб,

які

відповідають

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов навчання
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

в Дочірньому підприємстві «Дніпропетровському навчально-курсовому комбінаті «МОНОЛІТ»
ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД». та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області з курсу Закони України «Про охорону праці». «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти п іп ви ш ен ої небезпеки»
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (витяг з протоколу
№21/4.6/2019 від 04.02.2019р.).
з курсу «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок (ППАОП 40.1-1.32-01). Правила експлуатації електрозахисних засобів
(НПАОП 40.1-1.07-01).
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила
пожежної безпеки витяг з протоколу №58 від 23.01.2019р. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) та
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) витяг з протоколу
№102 від 29.01.2019р.
Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та організацію
безпечного виконання зварювальних робіт на будівельних об’єктах - виконавець робіт Ейшишок
Дмитро Геннадійович (IV група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов навчання в Дочірньому
підприємстві «Дніпропетровському навчально-курсовому комбінаті «МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна
компанія «УКРБУД». та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області з курсу Закони України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» прийнятих вігтппніпнп пп
них нормативно-правових актів з охорони праці (витяг з протоколу №98 від 06.02.2019р.). «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01). Правила
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01).
Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки (витяг з протоколу №58 від 23.01.2019р.)
та «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) витяг з
протоколу №102 від 29.01.2019р.__________________________________________________________
Наказом №2 від 04.01.2019г. створено комісію
перевірки знань з питань охорони праці у
складі: Голова комісії - Бересток Г.Г. та члени комісії: виконавець робіт Ейшишок Д.Г. та енергетик
Магда О. І., який пройшов навчання в Дочірньому підприємстві «Дніпропетровському навчальнокурсовому комбінаті «МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД». та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу Закони України «Про
охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти
підвищеної небезпеки» ПРИЙНЯТИХ відповідно до них нормативно-правових актів охорони праці
(витяг з ПРОТОКОЛУ №289 від 11.04.2018р.).
«Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) (IV група з електробезпеки, до 1000 В) по темі: Законодавство про
охорону праці. Правила технічної експлуатації. Правила пожежної безпеки (витяг з протоколу №252
від 06.04.2018р.) та «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.1507) витяг з протоколу №270 від 11.04.2018р.
Наказом по підприємству №15 від 04.12.2017р. створено службу з охорони пратіі. в особі
інженера з охорони праці Магда О. І._____________________________________________
На підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці: по спеціальностям та по
видам робіт. (Перелік інструкцій затверджений Наказом № 4 від 08.07.2015р.). в тому числі
інструкція № 16 «Інструкція з охорони праці при виконанні зварювальних робіт».

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Р обітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.
Роб ітн и ки підприємства, які задіяні при виконанні зварювальних робіт: Ботченко Ю.В. має

кваліфікацію зварника четвертого розряду (посвідчення №016390 видане ПТУ№4) атестованого для
виконання дугового зварювання металевим електродом в активних газах сталевих, несучих і
огороджуючих конструкцій: вантажопідіймальних кранів: технологічного обладнання і
технологічних трубопроводів (посвідчення № 20-ДН-58 протокол від 18.02.2018 р..№20 видане ТОВ
ПНП «Коксохімтепломонтаж»'). Надтока С.В. здобув кваліфікацію електрозварника четвертого
розряду в УК «Лніпробуд» (посвідчення №5700 від 23.03.2017р.'). атестований в ТОВ ПНП
«Коксохімтепломонтаж» (посвідчення № 73-ДН-58 протокол від 13.04.2018р.) допущенний до
ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій:
вантажопіттіймяльних кранів: технологічного обладнання і технологічних трубопроводів. Марутін
0 .0 . здобув кваліфікацію зварника четвертого розряду в УК «Дніпробуд» (посвідчення №5400)
атестованого для виконання зварювання сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій
(посвідчення № 95-ДН-58 видане ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж»).__________________________
Робітники пілприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань
загальних питань з охорони праці. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(НПАОП 40.1-1.21-98) по темі: Законодавство про охорону праці. Правила технічної експлуатації.
Правила пожежної безпеки. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП
0.00-1.15-07) в обсязі виконуваних робіт своєю комісією з перевірки знань з питань охорони праці
( протоколи : № 1/19. № 2/19. № 3/19 від 04.01.2019. № 4/19. № 5/19. № 6/19 від 09.04.2019). При
допуску до роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони праці
на робочому місці (за особистим підписом).
Наказом
№33 від 19.12.2018р. на підприємстві затверджено перелік робіт підвищеної
небезпеки, які виконуються за нарядами-допусками та призначені особи, відповідальні за безпечне
проведення робіт пігтвишеної небезпеки Наказом №16 від 10.04.2019р. Наказом №43 від 05.12.2017р.
відповідальність за оформлення та видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною
небезпекою покладено на Бересток Г.Г. - директора ПП «КЕМТ».
Робітники, які виконують зварювальні роботи, проходять спец, навчання, відповідні інструктажі,
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, у тому числі «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) по темі: Законодавство про охорону праці.
Правила технічної експлуатації. Правила пожежної безпеки. «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в обсязі виконуваної ними роботи у відповідності
до вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05). Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.
У ПП «КЕМТ» є затверджені програми та план-графік проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці. На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під
час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні
медичні огляди) відповідно до вимог П орядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року №
246.
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці, реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: реєстрації інструкцій з
охорони праці, реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал реєстрації нарядівдопусків та іпщі.__________ ______________________ _____________________________________________
інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві, робітники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інщими засобами
інттиві дуального захисту». Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного
регламенту засобів індивідуального захисту. Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що
декларуються, на підприємстві є в наявності наступні засоби індивідуального захисту: спецодяг,
спецвзуття. індивідуальні захисні засоби і запобіжні пристосування (каски, пояси, рукавиці та ін)
відповідно до діючих норм, пояси запобіжні.набори електроінструменту з ізольованими ручками,
рукавиці діелектричні, страхувальні мотузки, драбини: знаки безпеки. Представлено результати
випробувань електроінструменту (протокол №1801/1 від 18.01.2019р.): випробувань поясів

запобіжних, страхувальних мотузок (акти випробувань №1503.19/1П від 15.03.2019). Наказом № 45
від 05.12.2017р. на підприємстві створено комісію щодо забезпечення зберігання.
проведення
перевірки та випробувань засобів інливі дуального захисту. Зберігання засобів захисту організовано
віяповідно до вимог заводів-виготовлювачів. Зовнішній огляд засобів індивідуального захисту
проводиться один раз у десять днів.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що
використовується при виконанні робіт піявишеної небезпеки: зварювальний апарат типу «KAISER»
NBC-250. «ПАТОН» СТШ-250 У2 (протокол вимірювань опору зварювального апарату №1801/1 від
18.01.2019 р .)____________________________________________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази

Підприємство має куточок з охорони праці, який оснащений наглядними посібниками,
плакатами з питань промислової безпеки та охорони праці. В наявності експлуатаційна та
нормативно-нравова документація, паспорти на інструмент, інструкції з експлуатації, нормативноправові акти з охорони праці та навчально-методичне забезпечення в необхідному обсязі. При
виконанні робіт пілвишеної небезпеки ПП «КЕМТ» керується нормативно-правовими актами:
«Положення про систему управління охороною праці». «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». «Положення про порядок організації та
виконання робіт підвищеної небезпеки, на які необхідно видавати наряд-допуск».«Тематичний план
та програма навчання посадових осіб та робітників з питань охорони праці». 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 України від 26.10.2011р. №1107: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»: НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту»; НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства»: НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення «Про порядок проведення навчання та
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 безпеку охорони праці».
хнічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
навчально-методичного забезпечення)

Г.Г Бересток
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
У ^ ______ .

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) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраціііний 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.

