Центр надання адміністрагаяннх послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ

!

матеріально-технічної
вимогам____
законодавства з питань охорони^ттраці

ВІДПОВІДН ОСТІ

2о_р.

Відомості про роботодавця
ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРФОМ-М»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи.

53400. Дніпропетровська обл.. м. Марганець, вул. Українська, буд. 20. ЄДРНОУ 35055734,
місцезнаходження, код згідно з Є ДРП О У, прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону,

генеральний директор Савельев Віктор Васильович,

тел. (05665) 5-26-07.

ел.пошта: info@interfoam-m.com.ua
гелефаксу. адреса електронної пош і и;

для фізичиої особи - підприємця: прізвищ е, 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;

53400. Дніпропетровська обл.. м. Марганець, вул. Українська, буд. 20
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до Порядку та Правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
(найменування страхової компанії,

третіми особами, згідно Постанови КМ 1788 від 16.11.2008 на ТОВ «Інтерфом-М» страхування не
проводиться, тому, що не є об'єктом підвищеної небезпеки
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Савельев Віктор Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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: технологічні транспортні засоби:
(найменування виду робіт

- Автонавантажувач ДВ 1792.33.20. 2004 року випуску. Болгарія, держ. номерний знак Т08894АЕ.
підвищ еної небезпеки та/або мащии, механізмів,

свідоцтво ПРО реєстрацію АЕ 006824 від 14.01.2019р.. видане Головним Управлінням Держпраці
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).
У Дніпропетровській області
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- Електронавантажувач ЕВ 735.33.20. 1992 року випуску. Болгарія, держ. номерний знак Т08893АЕ
виконуються та/або експлуагую ться (застосовую ться) без оірим ання відповідного дозволу
С В ІД О Ц Т В О

про реєстрацію АЕ 006823 від 14.01.2019р.. видане

Головним Управлінням Держпраці

.лектронавантажувач HELI CPD 20. 2008 року випуску, Китай, держ. номерний знак Т08895АЕ.
відоцтво про реєстрацію АЕ 006825 від 14.01.2019р., видане Головним Управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області
загальна кількість робочих місць-16, в тому чилі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

травм- 3.
На території пі ттприємства одна адміністративно-господарська будівля, три виробничі дільниці,
склад готовой продукції, матеріально-технічний склад, місце стоянки ТТЗ
Будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Генеральний директор Савельев В.В., перший заступник генерального директора-директор з
виробництва Овсієнко В.В.. головний інженер Молотов І.С.. інженер з охорони праці Гамаюн С.І.,
головний енергетик Пернатий В.Д., головний механік Наркевич К.М.. начальник дільниці збірки
матраттін та швейного виробництва Димашок І.Д., начальник дільниці переробки блоків та виробів з
ППУ Мартиненко В.В.. завідувач складу готової продукції Церуш Ж.Ф.. завідувач матеріальнотехнічного складу Федосова В.П., начальник дільниці Формованого лиття Пишняков Д.В., начальник
служби О Х О Р О Н И Білик О.В. пройшли навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці згідно Законів України «Про охорону праці». «Про
загальнообовязкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвишеної небезпеки» та
прийнятих кіттповіттно до них нормативно-правових актів (витяг з протоколів 32/23-19 від 20.06.19.
32/35-18 від 13.09.2018. 32/2-17 від 09.02.2017. 32/7-19 від 28.03.2019)
- Перший заступник генерального директора-директор з виробництва Овсієнко В.В (V гр. з
електробезпеки до і више 1000 В), головний інженер Молотов I.e. (V Г Р . з електробезпеки до і вище
1000 В), інженер з охорони праці Гамаюн С.І. fIV гр. з електробезпеки до і вище 1000 В), головний
енергетик Пернатий В.Д. (V гр. з електробезпеки до і више 1000 В), головний механік
Наркевич К.М. (V гр. з електробезпеки до і више 1ООО В), начальник дільниці Формованого лиття
Пишняков Д.В. ПУ гр. з електробезпеки до і више 1000 В) пройшли навчання у ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці ПБЕЕС.
ПТЕЕС. Правил пожежної безпеки (витяг з протоколів 32/18-19 від 24.04.2019. 32/2-19 від
21.03.2019. 32/49-18 від 29.11.2018. 32/27-18 від 26.07.2018. 32/50-16 від 22.12.2016)
- Перший заступник генерального директора-директор з виробництва Овсієнко В.В.. головний
інженер Молотов I.e.. інженер з охорони праці Гамаюн С.І.. головний енергетик Пернатий В.Д.,
головний механік Наркевич К.М.. пройшли навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку
знань комісією Головного управління Держпраці:
НПЛОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під
тиском» (витяг з протоколу 32/4-19 від 21.03.2019)
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
(витяг з П Р О Т О К О Л У 32/56-16 від 23.12.2016)
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколів 32/55-16 від
23.12.2016. 32/5-19 від 21.03.2019. 32/40-18 від 24.10.2018. 32/21-19 від 17.05.2019)
- Працівники пі дприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби, пройшли курси
навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» та одержали свідоцтво про присвоєння робітничої
кваліфікації за професією водій навантажувача, також пройшли навчання у ДП «Придніпровський
ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 (витяг з
протоколу №32/53-18 від 201.12.2018р., а саме: Кодрін Г.І. свідоцтво ПрП№2144 від 27.02.2018р.,
Молотов I.e. свідоцтво ПрП№2146 від 27.02.2018р., Пернатий В.Д. свідоцтво ПрП№2148 від
27.02.2018р.. Штука Г.Г. свідоцтво ПрП№2147 від 27.02.2018р., Мартиненко В.В. свідоцтво
ПрП№2149 від 27.02.2018р., Гаєвський А.М. свідоцтво ПрП№2145 від 27.02.2018р., Лисенко С.В.
свідоцтво ПрП№0654 від 10.10.2016р., Балабуха О.Л. свідоцтво ПрП№0656 від 10.10.2016р,.
Пернатий О.Д. свідоцтво ПрП№0657 від 10.10.2016р., Говтвян О.М. свідоцтво ПрП№0658 від

■10.2016р.. Гоц О.Г. свідоцтво ПрП№0658 від 10.10.2016р., Баранник С.В. свідоцтво ПрП№0651
10.10.2016р .)

1Д

Наказом № 48 від 18.09.2014р створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці
покладені на інженера з охорони праці Гамаюн С.І. Наказом № 08 віл 02 січня 2019 р. створена
комісія з перевірки знань з питань охорони праці, у складі: голова комісії- перший заступник
генерального лиректора-директор з виробництва Овсієнко В.В., члени комісії: головний інженер
Молотов I.e., інженер з охорони праці Гамаюн С.І., головний енергетик Пернатий В.Д.
Наказом № 04 від 02 січня 2019 р. головний енергетик Пернатий В.Д. призначений відповідальним
за електрогосподарство
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 102 від ЗО листопада 2018 р. начальника відділу транспорту Кодріна Геннадія
Івановича призначено ві яповідальною особою за безпечну експлуатацію та технічний стан
технологічних транспортних засобів (навантажувачів), який пройшов навчання у ДП
Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці згідно Законів
України «Про ОХОРОНУ праці», «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування», «Про
об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (витяг з
протоколу 32/23-19 від 20.06.19), «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
НПАОП 0.00-1.83-18 (витяг з п р о т о к о л у №32/53-18 від 201.12.2018р). НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил
охорони праці на автомобільному транспорті» (витяг з протоколу 32/32-18 від 30.08.2018)
ДП «Придніпровський ЕТЦ» проведений державний технічний огляд технологічних транспортних
засобів підприємства. Акти від 23 листопада 2018 року, отримано Висновок Експертизи №12.1-09ТВ-0220.18 від 23.11.2018 р шодо відповідності технологічних транспортих засобів нормативноправовим актам з охорони праці України. Експертизу та технічний огляд виконав експерт технічний
з правом проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічних транспортних
засобів Шейко А.В. (посвідчення №39-13-9. дійсне до 27.01.2019)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

На підприємстві переглянуто та введено в дію:
- «Положення про службу охорони праці», наказом № 25 від 28.02.2017р.
- «Положення про систему управління охорони праці», наказом №49/1 від 01.06.2016р
- «Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці та Переліку робіт з
піявиптеною небезпекою», наказом № 25 від 28.02.2017р
- Зареєстровано та введено в дію Колдоговір між адміністрацією та трудовим колективом на
період 2018-2023рр
- Атестація робочих місць проведена та погоджена начальником відділу Державної експертизи
У М О В праці 25.01.2018 р.
Проведено ідентифікацію обєкта підвишеної небезпеки 10.05.2018 р
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на ТТЗ (паспорти, керівництво з
експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби, що декларуються)
Збереження ТТЗ здійснюється на охоронюваній території підприємства, обслуговування та ремонт,
при необхілності, виконують фахівці спеціалізованих організацій, за окремими договорами.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

На підприємстві в наявності: ЗУ «Про охорону праці», 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 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 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 0.001.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних роботах.

ЛАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших
Технологічних транспортних засобів та ін.
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт
в кількості 68шт, в тому числі інструкції з охорони праці №45 для водіїв автонавантажувачів,
інструкції з охорони праці №46 для водіїв електронавантажувачів, інструкція з охорони праці
№43 при вантажно-розвантажувальних роботах.
З працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань охорони праці, що підтверджуються
відмітками-записами в журналі реєстрації інструктажів. На підприємстві ведуться наступні журнали:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Журнал реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці з відмітками про проведення первинного, повторного,
позапланового, цільового інструктажів. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці. Журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці, також на виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 розроблені
тематичні плани і програми навчання з питань охорони праці. Екзамени проводяться традиційними
методами (білети).
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (сигнальні жилети,
захисні окуляри та ін.) у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника
заведена особиста картка видачі 313, кожному працівнику є в наявності шафа для перевдягання.
У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства своєчасно
проходять попередні (періодичні) медичні огляди.
На підприємстві обладнаний кабінет з охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та
методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов
праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань, розроблені та
затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені
тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні
нормативно-правові акти з охорони праці, шо регулярно оновлюються за допомогою інтернету та
друковани
нормативно-^І^

:хнічно! бази навчально-методичного забезпечення)

В.В.Савельєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
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 ц^вію нання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
,^ е їм ( ^ 6 ї п о д З іїс ^ ^ с л у ж б и і мають відмітку в паспорті.".

^ ^ A f lM iH ic r p a r o f ^ ^
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