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відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця : Приватне підприємство «ДНІПРО -РЕМ ОНТ»________
(для юридичної особи:найм енування юридичної особи,

______ 51921, Д ніпропетровська обл., м. Кам ’янське, вул.Тритузна, буд. 37______
місце знаходження

_________________ код ЄДРПОУ 30617365__________________________________________
код платниказгідно з ЄДРПОУ

_________________Директор Шапошніков Геннадій Іванович_____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

________________ 067 2826553 , pp.dnipro.rem ont@ gm ail.com _____________________
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;

______ 51921. Дніпропетровська обл.,м. Кам ’янське, вул. Тритузна, буд.37
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатація (застосування)

______ 50006,м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, буд.1_____________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
__________________________ договір 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, Ш апошніков Геннадій Іванович -директор ПП «ДНІПРО-РЕМОНТ» _______
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджує відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищ еної небезпеки:
______ роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра_______________________
( найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
тип або марка(за наявністю), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
які

виконуються та/або

експлуатуються(застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць:26; на яких існує ризик виникнення травм-8
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існуєпідвищений ризик виникнення травм
будівель і споруд(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць,структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Ш апош ніков Г.І., пройш ов навчання і перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки;«Правил з охорони праці під
час

виконання

«Моноліт»

робіт

на

(протокол

висоті»

N210/73-1

від

у

ТОВ

«Навчально-курсовий

16.10.2019р.,

16.10.2019р.), перевірка знань комісією

протокол

№

комбінат
10/67

від

Головного управління Держпраці у

Дніпропетровській о б л а с т і._____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотримання вимог законодавства

Наказом N24 від 19.07.2019р. створена комісія з перевірки знань з питань
охорони

праці

Ш апошніков

у

Г.І.

працівників

та

члени

підприємства.

комісії:

начальник дільниці Пунтус А.Ю .,

начальник

Голова

комісії:

дільниці

директор

Терещ енко

В.А.,

інженер з охорони праці Горяна Н.В. Члени

комісії пройш ли навчання та перевірку знань

законодавчих актів з охорони

праці, гігієни праці, надання перш ої допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки; «Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті»
у

ТОВ

«Навчально-курсовий

16.10.2019р.,

протокол№

23.10.2019р.), перевірка

комбінат

10/67
знань

від

«М оноліт»

16.10.2019р,

комісією

(протокол
протокол

№10/73-1
№

10/114

від
від

Головного управління Держпраці у

Дніпропетровській області.______________________________________________________
з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом №1 від 18.07.2019р. реорганізована служба охорони праці. Призначено
інженером з охорони праці Горяну Наталію Вікторівну, яка пройшла навчання
та перевірку знань

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання

першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки; «Правил з
охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Навчально-курсовий
комбінат М оноліт» (протокол №10/73-1 від 16.10.2019р., протокол N9 10/67 від
16.10.2019р.),

перевірка

знань

комісією

Головного управління Держпраці у

Дніпропетровській області.______________________________________________________
наявністю служби охорони праці

Робітники підприємства проходять інструктажі, стажування на робочому місці
та перевірку знань згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Розроблені та
введені в дію інструкції з охорони праці для працівників підприємства (наказ
№2 від 18.07.2019р.), в тому числі:

інструкція № 12 з охорони праці при

виконанні робіт на висоті; інструкція № 16 з охорони праці під час робіт на
висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.__________________
інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації

Також на підприємстві переглянуті і затверджені:_______________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ N9 3 від 18.07.2019р.);___________
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ№ 12 від 05.08.2019р.);

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників
питань охорони праці (наказ № 3 від 18.07.2019р.):______________________________
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ N212________
від 05.08.2019р.):________________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 3__________
від 18.07.2019р.):________________________________________________________________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 3_________
від 18.07.2019р.);________________________________________________________________
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ № 3 від___________
18.07.2019р.)_____________________________________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:_______________
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал
протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці; журнал
обліку робіт, що виконую ться за нарядами і розпорядженнями;журнал видачі
запобіжнихпристроїв та індивідуальних засобів захисту, журнал реєстрації
інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал

обліку видачі інструкцій з

охорони праці на підприємстві._________________________________________________
Працівники

підприємства

пройшли

навчання

та

перевірку

знань

згідно

загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці
під

час

виконання

робіт

на

висоті»,

та

інструкцій

з

охорони

праці

за

професіями та видами робіт (протоколи з навчання таперевірки знань комісією
по підприємству №1 від 19.07.2019р., №2 від 19.07.2019р.,_______________________
№ 3 від 22.07 2019р.,N24 від 22.07.2019р.).________________________________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
Індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08
«Положення

про

порядок

забезпечення

працівників

спеціальним

одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»: (спецодяг,
спецвзуття, каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, пояси запобіжні лямкові
- 2 одиниці

та інше). Пояси лямкові комбіновані ПЛК4-ІУІ зав. N9000165, зав.№

000154, пройшли випробування (акт випробування від 19.08.2019р.).____________
На кожного працівника заведена особлива картка видачі ЗІЗ.____________ _______
засо б ів ін д и в ід уал ь н о го захисту,

На підприємстві в наявності:__________________________________________________
- Закон України «Про охорону праці»:___________________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»;_______________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;_________
- НПАОПО.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час робіт на висоті»._________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та
перевірки

знань

з

питань

охорони

праці.

Підприємство

забезпечено

необхідною норм ативно- методичною літературою та наглядними посібниками.
Є необхідні норм ативно-правові акти з охорони праці, що регулярно
оновлюю ться за допом огою інтернету та друкованих видань.__________________
На момент подачі декл ар ац ії в повному обсязі проведено медичне обстеження
працівників.______________________________________________________________________
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань________
охорони праці та пром ислової безпеки._________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально- методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
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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,'
устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та
/ Ґ П Ї Т - ■Н / 0 •>

повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.
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