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матеріально-технічної бази вимогам
■ законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ _______________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЕНТЕ ДЕО»____________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49089. Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, будинок 35,
офісЗ 14___________ '
________ ___________________________________________ __
місцезнаходження,

______________________________ код еД РП О У 38992555__________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________ керівник - директор Дзю ба Валентин Іванович____________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

тел./факс +380 93 760 64 90
номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;
для ф ізичної 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищ еної 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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відальності перед третіми особами, згідно з постановою кабінету міністрів № 1788
від 16.08.2002 року на ТОВ "ВОЛЕНТЕ ДЕО" страхування не проводиться, тому шо
воно не є об’єктом підвищ еної небезпеки. ______ _______________ ^
______ _
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Дзю ба Валентин Іванович__________ ___________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи

__ ■

^

або ф ізичної о соби — 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки:
______ Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м (п .6 Додатку 6 Порядку)
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

______Роботи верхолазні (п. 14 Додатку
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Порядку)________ _____________________

устаткування підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

5 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 2_______
кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

кількість будівель І споруд:

1

адміністративна споруда; виробничих об’єктів:

будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів

1

2
виробнича база та о б ’єкти замовника.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Д зю ба В.І. та член комісії з перевірки знань працівників з
питань охорони праці: начальник дільниці Кучерук Б.М .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 (посвідчення № 418, 419 на підставі протоколу № 151 від 01 квітня
2019 року). Відповідальною
особою
за електрогосподарство призначено
начальника дільниці Кучерука 1.В. (IV група з електробезпеки (до та вище 1000В)
протокол від 08.04.2019р., наказ № О6 -О п від 04.02.2019р.).____________________
______М айстер Гузь пройшов навчання в ДП ДНКК «М ОНОЛІТ» та перевірку
знань з питань охорони праці в у комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області на знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(протокол № 346 від 12 квітня 2017 року); НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.7113 (протокол № 347 від 14 квітня 2017 року).____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Накази з охорони праці:__________________________________________________
• № 01 - ОП від 04.02.2019 р. про покладання обов’язків відповідального з охорони
праці на директора Дзюбу В.І.;_________________________________________
• № 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 Дзюба В.І.;__________
Члени комісії: - майстер Гезь І.В.; _______________________________________
______________ - начальник дільниці Кучерук Б.М.________________________ _
•
№ 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 - начальника
дільниці Кучерука Б.М.;________________________________________________________
• № 09-ОП від 04.02.2019р. про призначення відповідальною особою за безпечне
виконання робіт, що виконуються на висоті понад 5 метрів і више над поверхнею
ґрунту, з перекриття або робочого настилу - начальника дільниці Кучерука І.В.
(верхолазні);____________ _________________________________ ______________________
•
№ 10 від 04.02.2019р. про створення комісії з випробування риштувань,
помостів, драбин, запобіжних поясів;____________________________________________
Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені т а
мають відповідні посвідчення та свідоцтва:_____________ ______________________ __
______•
Верхолаз Гезь 1.1, 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)._______________________
- протокол № 1 від 05.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань
охорони праці ТОВ "ВОЛЕНТЕ ДНО" шодо перевірки знань з питань пожежнотехнічного мінімуму у наступних працівників: верхолази Зипчепко О.С.. Гезь І.І.:
- протокол № 2 від 05.02.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань
охорони праці ТОВ "ВОЛЕНТЕ ДЕО" щодо перевірки знань з охорони праці при
виконанні робіт на висоті, а саме: верхолази Зинченко О.С., Гезь ТІ.;______________
______ У відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» наказом
від 04.02.2019 року № 01-ОП в ТОВ «ВОЛЕНТЕ ДЕО» створена служба охорони
праці. О бов’язки відповідального за охорону праці покладено на директора
_________________________ __________________________________
Дзюбу В.І.
______У відповідності до вимог ст. 18 Закону України «Нро 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
п р а ц і . ____________________________________________________________________
При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне
обладнання:________ ____________ •
_________________________________________
- Комплект верхолаза,
________________ ________ ___________^____________ _
- Страхувальні мотузки._____________________
- Запобіжні лямкові пояси (2 од.), інн. № 40. 41, 2017р.в.. Україна. _________
-Риш тування будівельні універсальні стаціонарні, риштування пересувні
збірно-розбірні, драбини тощо.
________^___________________ _______________
_____ Н а підприємстві ведуться насі упні 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-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- видачі нарядів;_______ ________ ________________________________ __________
- реєстрації аварій;_________________________________________________________
- протоколів перевірки знань НБЕЕС. ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захис і у.________ __
_____ Перелік інструкцій з охорони праці:
- при виконанні роботі на висоті;_________
- з протипожежної небезпеки;
- при роботі з ручним інструментом:___
- з надання перш ої медичної доном о і j
На підприємстві в наявності необхілиа експлуатаційна документація на
експлуатаїіі ГіИ^>ї ДОкументації,.

обладнання, в тому числі на обладнаи.ія, що використовується при виконанні
заявлених видів робіт підвищеної небезіїсічи.____________________________________
У ТОВ " ВОЛЕНТЕ ДЕО " в наявності такі засоби індивідуального захисту:
- каска захисна____________
- 6 піт.;______
- окуляри з а х и с н і _____ - 6 шт.;______________________________________
захисні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.__________________________________________
Працівники ТОВ «ВОЛЕНТЕ ДЕО» в повному обсязі забезпечені спецодягом та
засобів індивідуального захисту

індивідуального захисту відповідно до і,іімог НПАОП 0.00-04.01-08 «Положення
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про порядок забезпечення працівників сіісціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисі у». _____________________________
Пояси запобіжні, комплект верхолаза, страхувальні мотузки пройшли
випробування: пояс лямковий 2 ПЛ- 2 пгг. (акт перевірки № 1 від 26.02.2019 p.),
комплект верхолаза, страхувальні мотузки (акт перевірки № 2 від 26.02.2019 Р-)Каски, драбини, риштування (пройшли ія іпробування: дробина металева, інв № 1,2.
А кг№ 3 від 27.02.2019р.)._______________________________________________________
На підприємстві обладнано кабіїїсі охорони праці, оснащений оргтехнікою,
навчальними та наочними посібниками 5 охорони праці, актами законодавства та
державними міжгалузевими та галузе і.,і .ми нормативними актами про охорону
праці, методичною і довідковою . і гературою, навчальними програмами,
необхідними для інструктажу, навчаиі.: і 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 ог. 1ялів працівників певних категорій»,
затвердженого наказом МОЗ України в іл 2 1.05.2007 № 246, працівники, зайняті на
роботах підвишеної небезпеки, прохол . і> попередній та періодичний медичний
огляд. При прийомі працівників на pov"^v : у у ГОВ "ВОЛЕПТЕ ДЕО" проводиться
під розписку ознайомлення про у.мо. л праці, наявності на робочому місці
небезпечних і шкідливих виробничих (|;:і:л орів. про їхні права, пільги і компенсації,
можливі наслідки
впливу
шкідлиі їх виробничих
факторів.
Структура
підприємства, підпорядкованість і po'j 1 1 ^:іл иідіювідальності посадових осіб, що
наведені в посадових інструкціях
розпорядчих документах забезпечують
додержання вимог законодавчих і ію і)\..; ііииих аісгів з питань охорони праці щодо
вказаних робіт підвищ еної пебезпс.:. . Товариство забезпечено нормативноправовими актами з питань охорони іір.г і. і; тому числі необхідних для виконання
заявлених в Декларації робіт. Облалл; ний кабінет для проведення вступного
інструктажу та навчання з питань о >:. уОпи праці з плакатами та наглядними
посібниками. Розроблені екзаменаціГиі: и м ен і з перевірки знань з питань охорони
праці за посадами та професіями.______ _________________________________________
_____ М атеріально-технічна база віди., J ас іііі .\югам чинного Законодавства з питань
нормативно-правової та матеріально-'! схі :'

./іо а іи навчально-методичного забезпечення)

охорони праці та промислової безиеі
иіоліогечний фонд. Фонд нормативних
документів, в тому числі нормативно-:! .воиих актів з охорони праці, стандартів
(ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних но;-л.і иріівил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної
документації Підприємства складає ііу і і . 2U і идань у паперовому (друкованому)
вигляді та на електронних носіях. С^иіід систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізує., с . _____________________________________
В наявності правила з охорони ир; лі вілповідно до діючого реєстру НПАОП,
а с а м е : ___________________________________________________________________
ЗУ № 229- IV від Закон України «:. о охорону праці» 21.11.2002р.
_____ _
П ост КМ У №1107 від 26.10.2 . ; Гіоізядок видачі дозволів на виконання
робіт підвищ еної небезпеки та на е ксі. іум ацію (застосування) машин, механізмів
устатковання підвищ еної небезпеки ( j иіа 'Иі).________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила ^ / они ираці при виконанні робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила ^ :>они праці під час роботи з інструментом
та п р и стр о ям и _________________________ _________ __ _____________________
НПАОП 0.00-4.01-08 П оіЮ/і:
_щэ^> порядок забезпечення прапівників
спеціальним одягом, спеціальним і: . \і :і іншими засобами індивідуального
захисту ______
■ •______ _______ ___________ ______ _________ __________ _____

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове и ). іожеііі ія про порядок проведення навчання і
1
перевірки знань з питань охорони и:
НПАОП 0.00-4.15-98 Положені про розробку інструкцій 3 охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове ік. лження про службу охорони праці
НПАОП 40.1-1.21-98 Правил : безпечної експлуатації електроустановок
споживачів
Наказ М ОЗ № 246 від 21.05.2 )7із. Порядок проведення медичних оглядів
ппапівників певних категорій
с'ірукція 3 організації безпечного ведення
НПАОП 0.00-5.11-85 Т ипоіі:,
газонебезпечних робіт, та ін..
М атер іал ьп о -тех н іч ш і^аза і ювідає вимогам законодавства з питань
під час виконання робіт, підвищеної
охорони праці та
небезпеки небезпе
В.І. Дзю ба
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у
територіальному
органі
Д ер-

Примітки: 1. Фізична особа —- підприємеці
даних з метою забезпечення
видачі дозволів на виконанії;:
(застосування) машин, ме.х;
2. Реєстраційний номер облікон
особами, які через свої релігі
повідомили про це відповідні
відмітку в паспорті.”.

рпалі обліку суб’єктів господарювання у
ці
^
2 0 ^
р.

■оїм підписом надає згоду на обробку персональних
опання вимог Порядку
5і г підвищеної небезпеки та на експлуатацію
ів, уста ї ковання підвищеної небезпеки.
сартки платника податків не зазначається фізичними
: переконання відмовляються від його прийняття та
' орі ану державної податкової служби і мають

