Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
В*

V.

1РІОСЄ- o tf c & e - / м

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 2 4 Ж08 2019
законодавства з питань охорони праці

о є гс/Р

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_________________________
"ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "НОВІС".________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЖУРНАЛИСТІВ. будинок 9А,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 38300039,_______________________________________________________
Директор Береза Андрій Ігорович.__________________________________________
телефон 1: +380563701629,____________________________________________________
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, устатковання підвищеної небезпеки)

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

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався.
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і___
добровільний аудит з охорони праці не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я, Береза А ндрій Ігорович, директор ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "НОВІС"
(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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;___________________________________
(найменування виду робіт

зварювальні роботи.____________________________________________________
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: 59, у тому числі тих, на яких існує у підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм складає 37 місць______________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд: 3 будівлі: 5 офісних приміщень, 2 виробничих
приміщень, 1 складське приміщення, 2 допоміжні побутові приміщення, які
знаходяться за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро. ВУЛИЦЯ
Ж УРНАЛИСТІВ, будинок 9А____________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Наказом № 4-ОП від 01.10.2019р. на підприємстві створена комісія по перевірці знань з
питань охорони праці у складі:
Голова комісії - директор Береза А.І.;
Члени комісії:
інженер з охорони праці та техніки безпеки - Піллубний Д.О.:
начальник з виробництва - Акманов С. І.;
менеджер-управитель з персоналу - Балихіна О. М.
Директор Береза А.І., інженер з охорони праці та техніки безпеки Піддубний Д.О..
начальник з виробництва Акманов С. І., менеджер-управитель з персоналу Балихіна О. М.
пройшли навчання НПАОП 0.00-4.12-05 законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту,
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги
потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Закону
України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів. Правила пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання, в ТОВ «ОНЦ «РЕГІОН БУД» (журнали протоколів перевірки знань з ПБЕЕС.
ПТЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, ППБ. протоколи № 224 від 05.09.2019р.. № 245 06.09.2019 p..
№ 243 від 05.09.2019 р. ТОВ «ОНЦ «РЕГІОН БУД», перевірка знань комісією ГУ
Держпраці у Запорізькій області): НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на
підприємствах з виробництва пластмасових виробів. НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони
праці на об’єктах з переробки пластичних мас (протоколи №№ 1085. 1086, 1087, 1088 від
10.09.2019 року перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області)._________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

Електромеханіки, водій навантажувача, оператори автоматичних та напівавтоматичних
ліній станків та установок, машиністи гранулятора, комірники, електрозварник 4 розряду
(посвідчення №13448 від 12.09.2019 p.), машиністи екструдера, друкарі флексографічного
друкування: Сокіл О.М., Кузін Д.В., Родіонов А. О.. Родіонов О. О., Бабенко О. М..
Мартиненко В. Ю.. Мороз Ю. М., Потапенко О. Г., Рижиков А. В., Черевко О. М.,
Шаповалов В. О., Новіков С. М., Лисяк С. М., Коваленко А. М., Абдулін В. Р., Апонюк М.
М.. Войтенко В. В., Войтенко Д. В., Дроботюк М. О.. Камуз М. О., Яценко Д. С., Бережник
М. М., Бурдужа О. I., Глушко О. М., Григоренко Р. М.. Кошевой I.E., Кузнецов С. В..
Піддубний О. А., Приходько Є. I.. Шумейко А. М., Юрченко I. О.. Юрченко С. О.,
Сухомудренко I. С., Глух Л. А., Коркач С. О.. Коробейников С. Д., Николенко А. О.:
пройшли навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці», правил
пожежної безпеки в Україні, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів. Правила пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання, НПАОП 25.0-1.04-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва
пластмасових виробів, НПАОП 25.0-1.01-12 Правила охорони п р атті на об’єктах з

переробки пластичних мас в повному обсязі комісією підприємства: (протоколи № 1 від
02.10.2019р.. № 2 від 03.10.2019р..№ 3 від 04.10.2019р.. № 4 від 07.10.2019р.. № 5 від
08.10.2019р.).___________________________ ,__________________________________________
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом №9-ОП від 01.10.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робот на
висоті, призначено начальника з виробництва Акманова С.І.. який пройшов навчання з
питань охорони праці і має всі відповідні посвідчення.
Наказом №9-ОП від 01.10.2019 р. відповідальною особою за технічно-справному стані
машин, механізмів, устатковання призначено начальника з виробництва Акманова С.І.,
який пройшов навчання з питань охорони праці і має всі відповідні посвідчення.
Наказом №9-ОП від 01.10.2019 р. відповідальною особою за електрогосподарство
підприємства призначено начальника з виробництва Акманова С.І.. який пройшов навчання
з питань охорони праці і має всі відповідні посвідчення.
Наказом №13-ОП від 02.10.2019 р. експлуатацію обладнання, устаткування, яке
експлуатується на виробництві пластмасових виробів призначено головного технолога
Мільченко A.B.. який пройшов навчання з питань охорони праці і має всі відповідні
посвідчення.
Наказом №14-ОП від 02.10.2019 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з
підвищеною небезпекою призначено начальника з виробництва Акманова С.І.. який
пройшов навчання з питань охорони праці і має всі відповідні посвідчення.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення
функціонування системи охорони праці на підприємстві переглянуті та введено в дію
наказом №Р2-ОП від 01.10.2019року:
• Положення про службу охорони праці підприємства;
• Положення про систему управління охороною праці (СУОП):
• Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці;
• Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці;
• Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
• Положення про розслідування й облік нещасних випадків на підприємстві;
• Положення про комісію з питань охорони праці.
• Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці.
Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці і посадові інструкції (наказ № 3-ОП
від 01.10.2019р.). Інструкції по формі і з м і с т у відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
Перелік інструкцій з охорони праці (затверджені наказом №3-ОП від 01.10.2019р. та №11ОП від 01.10.2019 року)
• при виконання робіт на висоті № 08
• при роботі з ручним електрифікованим інструментом № Об
• при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок № 10
• при виконанні зварювальних робіт №13
• з надання домедичної допомоги № 05
• електрозварника № 14________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності
журнали з охорони праці:
• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
• Журнал обліку теоретичного навчання з охорони праці

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці
Журнал реєстрації приписів служби охорони праці
Журнал реєстрації перевірок контролюючими органами
Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві
Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)
Журнал обліку та зберігання засобів захисту
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Журнали обліку виконаних робіт протипожежного призначення.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці». Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені
програми навчання, білети перевірки знань. Призначено наказом №4-ОП від 01.10.2019 р.
інженера з охорони праці та техніки безпеки Піллубного Дмитра Олександровича
В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації на все
обладнання та електроінструмент яке використовується, а саме:_________________________
Пила торцевая Makita MLS 100 1500 Dn49
Перфоратор HR2610
Ручний лобзік з електроприводом EL(STP150-S POWER)
Випрямляч для дугового зварювання ВДГ-303-1 УЗ. Завод. №: 2931
Кутова шліфмашина EAG 11-125-С. 1100W
Двосекційні телексопічні риштування
Шлифмашина угловая Elektro 230mm (EWS 24-230) без Fixtec
експлуатаційної документації,
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Типові
галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту робітникам та службовцям, зайнятим на будівельно-монтажних та
ремонтно-будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та іншим працівникам загальних професій різних галузей
промисловості, наказом №6-ОП від 01.10.2019 р. відповідальною особою за забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інтими засобами індивідуального
захисту призначено - Акманова C. І. начальник з виробництва. Демченко В. І. менеджеруправитель з постачання. Сокіл О.М. комірник:
• каски - 12 шт.
• захисне взуття - 8 шт.
• окуляри захисні - 20 шт.
• лицевой щиток - 1 шт.
• захисні рукавиці - 20 шт.
• спецодяг, спецвзуття - 30 комплектів
• респіратори - 20 шт.
• фартух, руковиці - 1 шт.
• світловідбивальний жилет - 3 шт.
• халати - 10 шт.
• запобіжний пояс - 1 шт. (дата наступної повірки: 15.02.2020р.).
засобів індивідуального захисту,

Наявність нормативно-правової документації:

Г

• Закон України «Про охорону праці»;
• Порядок проведення медичних оглядів робітників;
• Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці:
• НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робі т з підвищеною небезпекою;
• Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 р. Порядок видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ № 927 від 10.10.2012 p.. № 76 від 11.02.2016 p.. № 48 від 07.02.2018 p.).
• НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».
• НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів, що діють на підприємстві».
• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і
пристроями».
• НПАОПО.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників»
• НПАОПО.ОО-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
• НПАОП40.1 -1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
• НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
• НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва
пластмасових виробів».
• НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас».
• НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювльних робіт.
На підприємстві є в наявності кабінет Охорони праці, який забезпечений посібниками.
розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.__________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
/> '

______ Береза А.І.
(підпис)

Л О

Щ

(ініціали та прізвище)

16 жовтня 201
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.
.........

-'^‘ облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами,
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це
ержавної податкової служби і мають відмітку в паспорті.’"
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