Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

20^ р. і

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕНИКСС"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 55, кв.8, код згідно з
ЄДРПОУ 41164628, директор Скроб Володимир Петрович, тел. +38/ 056/767-38-70._______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_______ телефаксу нема, адреса електронної пошти ip7673870@gmail.com________________
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 на території України_____________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди______________________
(найменування страхової компанії,

________________

договір не укладався___________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я ,________ Скроб Володимир Петрович,_________________________________________
(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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п. 6 додатку 6 до Положення)__________
Роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 до Положення)__________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 11, у тому числі тих.
____________________ на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 10_______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне приміщення орендоване (договір оренди № 01/03-1 від 03.01.2018 р. про передачу у
платне користування ВАТ «ФЕНИКСС» частини квартири за адресою: місто Дніпро, вул.
Старокозацька, буд. 55, кв.8); власних будівель і споруд, виробничих об’єктів ТОВ______
«ФЕНИКСС» не має, оскільки заявлені роботи виконуються на об’єктах замовників._____
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: директор - Скроб Володимир Петрович, механік Откидач Максим
Григорович, електромеханік Карабут Олександр Олексійович, інженер з охорони праці Гуртова
Валентина Романівна пройшли навчання в ДП «Чорноморський експертно-технічний центр
ДЕРЖПРАЦІ». перевірка знань комісією ГУ Держпраці в Одеській області:_____________
- Закон України «Про охорону праці». Електробезпека, Пожежна безпека. Гігієна праці.
Типове положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці»
Положення про порядок розслідування і обліку нещасних випадків. Надання першої
(домедичної) допомоги потерпілим. СУОП. «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13). «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила роботи праці під час ванажнорозвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) в обсязі виконуваних робіт (витяг з
протоколу № 1182 від 30.10.2017 р.):_______________________________________________
- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18 в обсязі виконуваних робіт
(витяг з протоколу № 1087.1 від 24.10.2018 р.):________________________________________
- Законодавчих актів з охороні праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги_________
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, розслідування та облік виробничих______
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Типове Положення «Про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05),
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.7113), «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07),
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15)
в обсязі виконуваних робіт, (витяг з протоколу № 1087, від 24.10.2018 р.):________________
______ Наказом № 30 від 04.09.2019 р. відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті,
верхолазні роботи, справний стан, вчасний огляд та випробування засобів захисту для
виконання робіт на висоті і верхолазних робіт призначено механіка Откидача Максима
Григоровича, який пройшов навчання в ДП «Чорноморський експертно-технічний центр
ДЕРЖПРАЦІ» і перевірку знань комісією ГУ Держпраці в Одеській області згідно витягів з
протоколів № 1182 від 30.10.2017 р. та № 1182 від 30.10.2017 р.
(Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;
Відповідно до НПАОП 0.00-4.21- 04 «Типове положення про службу охорони праці» наказом
№ 2 від 4.12.2017 р. створена служба охорони праці, наказом № 5 від 4.12.2017 р„ яка______
підпорядкована директору, а відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони
праці Гуртову В.Р. Наказом № 3 від 4.11.2017 р. затверджені і введені в дію «Положення про
службу охорони праці» а також «Положення про систему управління охороною праці».______
Також на підприємстві щорічно розробляється «Комплексний план заходів щодо досягнення
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встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму._______
профзахворювань», який визначає обсяги та джерела фінансування заходів. Також щорічно
розробляється і затверджується роботодавцем «План роботи інженера з охорони праці».
Наказом № 22 від 27.06.2019 р. у зв’язку із вступом у посаду нового директора ТОВ
«ФЕНИКСС» створено нову постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці
під головуванням директора Скроба Володимир Петрович (посвідчення № 1087/1. протокол №
1087 від 24.10.2018 р.. посвідчення № 1087.1/4 протокол № 1087.1 від 24.10.2018 рЛ. і членів
комісії:_____________________________________________________________________________
- Гуртова В.Р. - інженер з охорони праці(посвідчення № 1182/2. протокол № 1182 від
30.10.2017 р. та посвідчення №1087.1/3 протокол № 1087.1 від 24.10.18 рЛ:
- Откидач М.Г. - механік (посвідчення № 1182/3. протокол № 1182 від 30.10.2017 р. та
посвідчення № 1087.1/2 протокол № 1087.1 від 24.10.18 рЛ:_____________________
- Карабут О.О. - електромеханік з підіймальних установок (посвідчення № 1182/4.
протокол № 1182 від 30.10.2017 р Л.___________________________________________
- Воронцов К. С. - уповноважена особа з питань охорони праці, монтажник будівельних
машин і механізмів (включено до складу ПДК наказом № 29 від. 19.08.2019 рЛ.______
На підприємстві затверджені і діють «Інструкція з охорони праці № 2 для електромонтера з
ремонту та обслуговування електроустаткування». «Інструкція з охорони праці № 4 для
монтажника будівельних машин та механізмів». «Інструкція з охорони праці № 7 для
стропальників» (затверджені 01.02.2019 рЛ. а також «Інструкція з охорони праці № 14 під час
роботи на висоті» та «Інструкція з охорони праці № 15 для працівників, що виконують_____
верхолазні роботи» (останні затверджені 04.09.2019 р.)________________________________
Наказом № 27 від 15.08.3019 р. затверджено перелік посад і професій працівників, які повинні
проходити стажування, призначено відповідальним за стажування механіка Откидача М.Г. і
затверджено програми стажування для електрика, монтажника будівельних машин та_____
механізмів, електромонтажника, стропальника за сумісництвом при монтажі баштового крана.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці - згідно п. 6.3
«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці»._______________________________________________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці - згідно
п. 6.10 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці».______________________________________________________
- Журнал протоколів перевірки знань - згідно п. 2.1.4 ПБЕЕС._______________________
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві - згідно п. 5.1_______
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».___________________________
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві - згідно до п. 5.3
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».___________________________
- Журнал реєстрації обладнання підвищеної небезпеки - згідно до п. 1 гл. 1 р. УІ
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,__________
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»._________________________ ____
- Вахтові журнали згідно до п. 16 гл. 5 р. УІ «Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
З

обладнання.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Відповідно до р.УІ.гл.1.п.2.п.З. НПАОП0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час_________
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
на підприємстві є в наявності паспорти і монтажна документація для взятих на облік__________
вантажопідіймальних кранів.___________________________________________________________
Відповідно до вимог р. VI. гл. 3. п.40тар. VI. гл.6. п.2. 11 НПАОПО.00-1.80-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання» розроблено «Порядок і методи огляду та усунення виявлених______
пошкоджень вантажозахоплювальних пристроїв» і складено графік періодичного технічного
обслуговування баштових кранів.______________________________________________________
Працівники підприємства, які експлуатують засоби індивідуального захисту та______________
виконують роботи на висоті понад 1.3 метра та верхолазні роботи:_________________________
- Монтажник будівельних машин та механізмів Воронцов Костянтин Сергійович________
має посвідчення № 864-2-2018 монтажника будівельних машин і механізмів 4-го
розряду, видане НВЦ «Професійна безпека», витяг з протоколу № 864 засідання
кваліфікаційної екзаменаційної комісії від 31.08.2018 р., протокол перевірки знань з
охорони праці № 9 від 31.10.2018 р.____________________________________________
- Монтажник будівельних машин та механізмів Коняхин Сергій Вікторович має
посвідчення № 1/3636 слюсаря по ремонту, обслуговуванню, монтажу та демонтажу
вантажопідйомних машин та механізмів, видане Учбовим центром «КСИМЕ» 29.10.
2007 р., протокол перевірки знань з охорони праці № 9 від 31.10.2018 р.___________
- Монтажник-електрик Карабут Олександр Олексійович має посвідчення № 8156
електромеханіка від 30.03.2016 р., видане ДП «Придніпровський ЕТЦ». протокол
перевірки знань з охорони праці № 3 від 15.01.2019 р._____________________________
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства
згідно загального курсу “Охорона праці” та інструкцій з ОП № 2, 4, 7, 15, 16 відповідно до
виконуваних обов’язків.
Працівники підприємства проходять періодичний медичний огляд у приватному підприємстві
«Медичні профгляди №1» ідент. код 39515343 медична довідка № 2031 від 25.07.2019 р., в КУ
«В.Михайлівська ЦРЛ» оглядова комісія медичні картки від 08.10.2018 р., та 22.05.2019 р., в
КИП «ДЦПМСД №8» ДМР медична довідка №10 від 15.02.2019 р.________________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами_______________
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (пояси
запобіжні ППГ-1 виробництва ТОВ «Безпека-Комплекс» 4 штуки: заводські номери 008336.
008422. 008314. 008438. каски захисні - 4 штуки, напівкомбінезони. куртки, футболки, взуття
спеціальне, куртки різних розмірів, тощо) у відповідності до чинних нормативних актів. На
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.____________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці: Закон України
«Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»:
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
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питань охорони праці», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; «Правила пожежної
безпеки в Україні» затверджені наказом МВС від 30.12.2014 р. за № 1417, який зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697 та інші.
На підприємстві розроблені та затверджені роботодавцем програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки
знань з питань охорони праці, перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників з
урахуванням специфіки виробництва. Підприємство забезпечено необхідною навчальнометодичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.
нормативно-правової та Матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_______ В.П. Скроб
(ініціали та прізвище)

09 вересня 2019
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці

Примітки:
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1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меток
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та ш
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які черв
ової релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган}
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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