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ДЕКЛАРАЦІЯ
Г " відповідності матеріально-технічної бази вимогам VЗ ЦЕР 20Ш
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРИЗОНТ СУЧАСНЕ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ»; адреса: 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

ВУЛИЦЯ БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 80, кімната 218; код СДРПОУ 37149724; директор
телефаксу, адреса електронної пошти;

ПП «ГОРИЗОНТ С.Н.О.» Арделян Руслан Вікторович; тел./факс Г067') 236-84-82.
тел. (056^ 736 13 57. тел./моб.(067) 95-85-015. e-mail: obri.nasos@gmail.com______________
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 території України згідно договорів______________________________
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 пікоди:_
дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами_______
(найменування страхової компанії,

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.____________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився._____________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Арделян Руслан Вікторович, директор ПП «ГОРИЗОНТ С.Н.О.».
(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;
а саме:
1.Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,_____
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах^________________________
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

2.3емляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування_____
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

підземних комунікацій._______________________________________________________________
Кількість робочих місць - 2, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик___________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

виникнення травм - 2. Кількість будівель і споруд - 1, кількість цехів (виробничих_______
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

підрозділів') - 1.

___________________________________________________________________

Інші відомості директор Арделян Руслан Вікторович (перевірка знань комісією
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(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Головного управління Держпраці у Київській області законів та нормативно-правових
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол НВЦ «Професійна
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

безпека» №81-270-17 від 01 червня 2017 року; перевірка комісією Головного управління
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. протокол ТОВ «Учбовий комбінат
«Яніпробул» №591 від 20 травня 2019

року :

перевірка комісією Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року).
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та ПРОМИСЛОВОЇ безпеки під час роботи в колодязях, ш урфах, траншеях, котлованах.

бункерах,

камерах,

колекторах,

замкнутому

просторі

(ємностях,

боксах,

топках.

трубопроводах), відповідно до наказу №13 від 29 березня 2019 року призначено
начальника будівельної дільниці Волокиту Олександра Івановича (перевірка знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та
нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1346 від 14 грудня 2017 року: перевірка комісією
І

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з

.

І

.\

організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. протокол

'N
\

ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019

року :

перевірка комісією

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання»,
протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року).
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки під час виконання земляних робіт, шо виконуються на глибині
понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, відповідно до наказу №14
від 29 березня 2019 року призначено головного інженера Швеця Олексія Степановича
(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області законів та
нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол
НВЦ «Професійна безпека» №81-270-17 від 01 червня 2017 року: перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019

року :

перевірка комісією

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки

з

систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання»,
протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 рокуУ
За наказом №8 від 29 березня 2019 року на підприємстві створено служба охорони
праці в кількості опнігі' особи - інженера з охорони праці. Обов’язки інженера з охорони
праці, згідно няказу №8 від 29 березня 2019 року, директор підприємства покладає на себе.
ІСНУЄ

нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці

(СУОП).
Розроблені та введені в дію наказом №9 від 29 березня 2019 року інструкції з охорони
праці, у тому числі:
- інструкція з охорони праці №7 для персоналу, який виконує земляні роботи:
- інструкція з охорони праці №8 для персоналу, який працює в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах).
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ПП «ГОРИЗОНТ
С.Н.О.». яке введено R дію наказом №9 від 29 березня 2019 року. Вступний інструктаж з
питань
та

ОХОРОНИ

позапланові

праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові
інструктажі

проводяться

відповідальними

особами

відповідно

до

законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях. Розроблені програми навчання
та білети для перевірки знань.
Наказом №11 від 29 березня 2019 року створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці в складі: голови комісії директора Арделяна Руслана Вікторовича (перевірка
знань комісією Головного управління Держпраці у Київській

області законів та

нормативно-правових актів з ОН в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол
НВЦ «Професійна безпека» №81-270-17 від 01 червня 2017 року: перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. протокол
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019 року: перевірка комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання»,
протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року) і членів
комісії: головного інженера ТТІвеця Олексія Степановича (перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Київській області законів та нормативно-правових
актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол НВЦ «Професійна
безпека» №81-270-17 від 01 червня 2017 року: перевірка комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного
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ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85. протокол ТОВ «Учбовий комбінат

«Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019

року:

перевірка комісією Головного управління

Держпратті у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання»

НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року): начальника будівельної дільниці
Волокити

Олександра Івановича Гперевірка знань комісією Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в
обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
№1346 від 14 грудня 2017 року: перевірка комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення
газонебезпечних

робіт»

НПАОП

0.00-5.11-85.

«Дніпробуд» №591 від 20 травня 2019

року:

протокол

ТОВ

«Учбовий

комбінат

перевірка комісією Головного управління

Держпраїті у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання»

НПАОП 0.00-1.76-15 ЛБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», протокол ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» №395 від 04 квітня 2019 року).
Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з
охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:
- протокол №1 від 17.05.2019р. перевірки знання Законів України «Про
охорону праці». «П ро загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та відповідних
ІНСТРУКЦІЙ з ОХОРОНИ праці, затверджених наказом №9 від 29 березня 2019 року (З

особи):
- протокол №3 від 17.05.2019р. перевірки знання «Типової інструкції з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85.
«Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (2 особи).
Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені
програми навчання, білети перевірки знань.
Ведеться ВНУТРІШНЯ документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності
журнали з ОХОРОНИ праці:
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці:
- Журнал реєстрації інструкцій

з охорони

праці:

- Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з
Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спепвзуття та інших 313
працівникам та

службовцям,

які зайняті

на будівельно-монтажних та ремонтно-
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будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
та інтттих 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості:
- протигаз ПШ-1:
- протигаз Ф-131 (розмір 2У'):
- протигаз Ф-824 (розмір 2У):
- сигналізатор загазованості ЗОНД-1-57:
- МОТУЗКИ.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із
занесенням в відповідні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.
Працівники ПП «ГОРИЗОНТ С.Н.О.». забезпеченні нормативно-правовими актами з
охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві».
Підприємство орендує складське приміщення за договором від 10 січня 2018 року
площею 55 м^. розташоване за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул..
Шосейна, буд. 34.
В наявності техніка та обладнання:
- відбійний молоток:
- мийка високого тиску Kaercher:
- зварювальні апарати HAKAN:
- терморезисторний зварювальний апарат для поліетиленових труб ОптімА-231:
- лазерний дальномір GLM ЗО Professional Bosch:
- зварювальний апарат труби, фітинги ППР Наскап 700 W (насадки ду20-40 мм):
- зварювальний апарат труби, фітинги ППР Наскап 150 W (насадки ду20-40 мм):
- зварювальний апарат труби, фітинги ППР Наскап 2000 W (насадки ду50-110 мм):
- труборіз:
- гільйотина;
- калібрувальник:
- зварювальний апарат КОМІТЕК:
- відрізна пилка по металу;
- акумуляторний щуруповерт;
- д риль;
- кутова шліфувальна машина МШУ4-23-180;
- точило з бездротовим проводом DF330D;
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- ножиці по жерсті:
- інветугорне джерело зварювального струму SSVA 160-2|270:
- індикатор дефектів ИДО-05 94:
- компресор повітряний «FORTE»:
- перфоратор HR 4002:
- перфоратор HR 2470 Т 23:
- прес гідравлічний ручний ПГР-70 ІЕК 43:
- рокла ТГВ:
- строп ланцюговий:
- таль ручна шестернева стаціонарна:
- візок штабелер:
- термоновітродувка HG:
- Фарбопульт:
- шліфувальна машина кутова GA7020:
- шліфувальна машина кутова GA4530:
- сигналізатор загазованості ЗОНД-1-57.
Підприємство має договір надання послуг №91 від 14.08.2017р. з ПРАТ «АВП
«СОДРУЖЕСТВО»:
- бульдозер, потужністю 80 К.С.:

- автокран, вантажопідйомністю Ібтн:
- електростанція пересувна АД-30-Т400М2:
- екскаватор.
Техніка надається з обслуговуючим персоналом.
Підприємство орендує за договором від 04 жовтня 2016 року з Сухіним Олександром
Михайловичем екскаватор-навантажувач JCB ЗСХ.
Р оботи піттвишеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків. згідно

Положення ПРО застосування нарядів-допусків. яке затверджене наказом №9 від 29
березня 2019 року. Наряд-допуск оформлює начальник будівельної дільниці Волокита
Олександр Іванович, підписує та видає, згідно з наказом №10 від 29 березня 2019 року,
головний інженер ІПветіь Олексій Степанович. Особою, шо допускає до виконання робіт
піпвитттеної небезпеки, начальник будівельної дільниці Волокита Олександр Іванович.
Підприємство має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
Наказом №17 від 29 березня 2019 року головний інженер Швець Олексій Степанович
призначений відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну
документацію, шо регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки ШБН.
СНиП. ДСТУ. ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

П ідприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками,
плакатами, інструкціями з охорони прані тощо.

Р.В. Арделян
(ініціали та прізвище)

ДекларЩ ^ і О і І ^ стрована у журналі обліку суб’єктів
територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області ^
^
------- '

господарювання

у
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) мащин, 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.

