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відповідності
з питань охорони праці

'

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

«Столична фондова компанія»51909, Дніпропетровська обл., м.
К а м ’я нське.вулицяС.Х. Горобця, буд. 1/2001.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, п різви щ е,,

___________ код згідно з ЄДРПОУ 32855317 Біжко Денис Володимирович_____
ім'я та по батькові керівника, номер телефону;

'

_______________ -тел. (098)180-18-07, Е-гаш732855317@икг.пе*________________ _
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, телеф аксу, адреса електронної пошти;

______________згідно договорів підряду__________________________________________
м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особам и стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

______________________________ не укладався___________________________________
(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,

Біжко

Денис______ Володимирович

директор_______________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особиабо 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
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Зварювальні роботи.
(найменування виду робітпідвищ еної небезпеки та/або машин, механізмівустатковання підвищ еної небезпеки, тип або м арка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання

Кількість робочих місць — 16, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм- 7, будівель і споруд (приміщень)-!, виробничих о б ’єктів 1
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Стьожка Сергій Олександрович головний механік, покладені функції
охорони праці наказом № 5/ОП від 03.09.2018 р.
Інші відомості

(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

/ аказом № 3/ОП від 03.09.2018р. створена комісія з перевірки з питань
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

підприємства, атестована з питань охорони праці та відповідних НПАОП.
таінструктаж у з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Голова комісії - директор Біжко Денис Володимирович; члени комісії є: головний
механік —Стьожка Сергій Олександрович; начальник дільниці —Бокшии Олександр
Арсенович.
Відповідальною особою за електрогоподарство підприємства.
призначено
начальника дільниці —Бокшица Олександра Арсеновича(наказ № 12/1ОПвід 24.04.2019 р.)_______
Відповідальною особою за утримання та зберігання у справному стані
електроінструменту, призначено начальника дільниці —Бокшица Олександра
Арсеновича (наказ № 13/1-ОП від 24.04.2019 р.)
Відповідальною особою за справний стан та своєчасний огляд та випробовування
запобіжних поясів та мотузокпокладено наначальника дільниці —Бокшииа
Олександра Арсеновича (наказ № 15/1 ОП від 24.04.2019 р.).
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті.
призначено начальника дільниці —Бокшица Олександра Арсеновича (наказ № 11/1-ОП
від 24.04.2019 р.)
Відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних робіт,
призначено начальника дільниці —Бокшица Олександра Арсеновича (наказ № 14/1-ОП
від 24.04.2019 р.)
Директор Біжко Д.В.,в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» пройшов
навчання і перевірку знань з загальних питань охорони праці в комісії Головного
управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №4-3008-18 від
30.08.2018 р.) в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, (витяг з
протоколу № 201 від 20.09.2018р.),в ТОВ « УК Спектр» пройшов навчання та
перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила
пожежної безпеки України» IV групи до1000 В (витяг з протоколу № 031 від
23.02.2018 р.), в«УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №
067 від 12.04.2019р.)
Начальник дільнищБокіиицО.А.,в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та
перевірку знань з загальних питань охорони праці в комісії Головного управління
Держ праці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №205 від 2 7.03.2019р.),
в ТОВ « УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів»НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила пожежної безпеки
України» IV групи доІООО В (витяг з протоколу № 031 від 23.02.2018 р.), в ТОВ «УК
Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 067 від
12.04.2019 р.)

м о в н и й м еханік Стьожка С.О.,в ТОВ «Навчально-курсовий центу
,<Будмашоснова» пройшов навчання і перевірку знань з загальних питань охорони
праці в комісії Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з
протоколу №4-3008-18 від 30.08.2018 р.) в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та
перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
Н ПАОП 40.1-1.21-98,(витяг з протоколу № 201 від 20.09.2018р.),вТОВ «УК
Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 067 від
12.04.2019 р.)
Наказом на підприємстві переглянуті і затверджені положення про:
-положення про службу охорони праці (наказ № 6/ОП від 03.09.2018 р.);
-положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці (наказ № 7/ОП від 03.09.2018 р );
-положення про систему управління охороною праці (СУОП)( наказ №11 /О Т
від 15.012019 р.);
Наказом по підприємству від 03.09.2018 р. № 5/ОП створена служба з охорони
праці відповідальна особа .Головний механік Стьожка Сергій Олександрович;
Робітники ТОВ «Столична фондова компанія» мають професійну підготовку,
здобуту в спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах.
Працівник Іванченко Ю.Ю. пройшов професійну підготовку і здобув кваліфікацію
«Електрогазозварник 4-го розряду» в Дніпродзержинському вищому професійному
училищі м. Дніпродзержинськ(свідоитво №019593 від 02.02.2007 р.), в ТОВ ПНП
“Коксохімтепломонтаж ”отримав кваліфікацію зварника протокол від 29.01.2018р.
№ 11 Посвідчення дійсне 29.01.2020р.
Працівник Царьков С.О. пройшов професійну підготовку і здобув професію
«Електрогазозварника, арматурника» в П ТУ № 24 м. Дніпропетровська (диплом НР
№ 29592582 від 26.06.2006р.), в ТОВ ПНП “Коксохімтепломонтаж"отримав
кваліфікацію зварника протокол від 10.03.2019р. №110 Посвідчення дійсне
10.03.2021р.
Працівник Діденко А.В. закінчив Дніпродзержинський центр підготовки та
перепідготовкиробітничих кадрів будівництва та автотранспорту та здобув
професійну підготовку за фахом «Електрогазозварник, муляр, монтажник з монтажу
стальних та залізобетонних конструкцій» (диплом НР № 34097184 від 26.06.2008 р.),
в ТОВ ПНП “Коксохімтепломонтаж ”отримав кваліфікацію зварника протокол від
08.05.2019р. № 19 Посвідчення дійсне 08.05.2021 р.
Працівник Парафейник І.Г. пройшов професійну підготовку і здобув професію
«прокатник гарячого металу, слюсар-ремонтник»в П ТУ №22, м. Дніпродзержинськ
(диплом А № 902009 від 28.06.1990 р.)

рацівник Бжестоеський ОБ. , що працює у Товаристві підсобним робітником,
закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум та здобув кваліфікацію технікбудівельник (диплом Н Р №35601757 від 289.02.2009 р.)
Працівник Мусатов В.В. закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж та
здобув кваліфікацію технік-електрик (диплом НР №32189151 від 29.06.2007р.)
Працівник Мазан Р.О. закінчив Дніпродзержинське вище професійне училище та
здобув професійну підготовку за фахом «Електрогазозварник, слюсар-ремонтник»
(диплом НР №43068446 від 30.05.2012р.), в ТОВП Н П “Коксохімтепломонт аж ”отримав кваліфікацію зварника протокол від 08.05.2019р. №36/1
Посвідчення дійсне 08.05.2021 р.
З працівниками підприємства проводиться інструктажі з охорони праці (Вступний
інструктаж; Первинний інструктаж; Повторний інструктаж; Позачерговий
інструктаж; Цельовий інструктаж).
В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкціі на обладнання
яке використовується при виконнані заявлених робіт
В наявності інструкції з охорони праці, затверджені та введені в дію наказом_____
№ 8/ОП від 03.09.2018 р., №10/1 від 24.04.2019 р.
Інструкція з охорони праці № 23 для слюсаря-ремонтника;
Інструкція № 1 з надання першої долікарняної допомоги;
Інструкція з охорони праці № 2 для зварювальника;
Інструкція з охорони праці № 3 для осіб, що виконують малярні роботи;
Інструкція з охорони праці № 4 при виконанні робіт на висоті;
Інструкція з охорони праці № 5 для слюсаря-сантехніка;
Інструкція з охорони праці № 6 для стропальника;
Інструкція з охорони праці № 8 при вантажо-розвантажувальних роботах;
Інструкція № 9 про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт;
Інструкція з охорони праці № 1 0 для електрозварювальника ручного зварювання;
Інструкція з охорони праці № 12 при виконанні робіт з ручним електрифікованим
інструментом;
Інструкція з охорони праці № 13 при роботі зі слюсарним інструментом;
Інструкція з охорони праці № 14 при роботі на персональному комп'ютері;
Інструкція № 17 з пожежної безпеки;
Інструкція з охорони праці № 18 для лицювальника-плиточника;
Інструкція з охорони праці № 19 для покрівельника;
Інструкція з охорони праці № 20 для електромонтера;
Інструкція з охорони праці № 2 1 для персоналу по електробезпеці на першу групу.
Інструкція з охорони праці № 22 для електромонтера по ремонту
електроустаткування;
Посадова інструкція директора;
Посадова інструкція начальник дільниці;
Посадова інструкція головний механік;
Посадова інструкція інженера з охорони праці.
На підприємстві ведуться наступні журнали:
-реєстрації всупного інструктажу з питань охорони праці;

еєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочему місці;
■реєстрації інструкцій з охорони праці;
-видачі інструкцій з охорони праці;
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
-протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;
-реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці (протокол № 10 від 09.01.2019 р .) ___________
Працівники ТОВ «Столична фондова компанія» забезпечені спецодягом, спецвзуттям,
та засобами індивідуального захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні (пройшли
випробування: пояс страхувальний 2 П Б —3 шт. Акт перевірки №1 від 15.03.2019 р.),
дробини (пройшли випробування: дробина металева інв № 2Р0291, 2Р0292. Акт №04
від 122.02.2019 р.).,кутова шліфувальна машина (3 шт.),кутова шліфувальна машина
(З шт.)Лнвекторний зварювальний апарат ММА типу І8Т-3000 р.в.
2015р.,трансформатор зварювальний типу ТДМ-345р.в. 2015 р.
Фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони
праці, стандартів (ГОСТ, ДС ТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН,
тощо) та технічної документації Підприємства зберегається на електронних носіях.
Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та_____________
актуалізується.________________________________________________________________
В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а
саме:________ _________________________________________________________________
ЗУ № 229 —IV від 21.11.2011 р. Закон України «Про охорону праці»Постанова КМ У
№ 1107 від 26.10.2011 р. Порядок видачідозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застасування) від 07 лютого 2018 року№ 48 машин,
механізмів устаткування, підвищеної небезпеки._________________
НПА ОП0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником.
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці привиконанніробітнависоті».
НПАОП 27.0-1.01-08 « Правила охорони праці в металургійній промисловості».
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_____
захист у._______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і______
перевірки знань з питань охорони праці.___________________________________________
НПА ОП0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці._______
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.______________
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів___________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок________
споживачів».____________________________________________________________________
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007 р. Порядок проведення медичних оглядів________
працівників певних категорій____________________________________________________
Наказ міністерства № 2 7 3 від 16.05.2013 р. Правила технічної експлуатації
електроустановок______________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних
робіт»

г
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охрони
Гпраці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, які
декларуються.___________________________________________________________ _
норм ативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Біжко Денис Володимирович
(ініціали та прізвище)
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&£

2019 р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Д ер ж п р ац і г '/ '
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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, 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.".

