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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони
праці
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРАЛ
ТЕХНОЛОГІЯ»________________________________________________________________________________

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051, м.Дніпро. вул. Калинова буд. № 8, офіс 306, код ЄДРПОУ 32988208___________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник - Карлова Ксенія

Юріївна (098)039-45-43___________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

email: coraltech.tm(5)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;

На об'єктах замовника, згідно укладених договорів__________________________
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 договір не укладався__________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Не проводився

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

_____ Я. Карлова Ксенія Юріївна___________________________________________________________
(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;____________________________________________
(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 14, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 9,______________________________________________________________________________ _______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: м.Дніпро, вул. Калинова буд 8;________________
роботи виконуються на обєктах замовникка, згідно укладених договорів на теріторії України ;
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Голова комісії-директор Карлова К.Ю., члени комісії: технічний керівник
Фомічов Є.І.. пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Загальний курс «Охорони праці».
«Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки» в КП «УЧБОВО- КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» Посвідчення
№0746 Протокол 31 від 04.10.2019р. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(НПАОП 0.00-1.15-07) Посвідчення №1353-18-23 Протокол №1353 від 20.12.2018р. «Правил по
жежної безпеки» Посвідчення №03056055 Протокол №1361 від 20.12.2018р. «Правил охорони
праці під час роботи з інструментами та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) Посвідчення №135918-14 Протокол №1359 від 20.12.2018р. «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажу
вальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) Посвідчення №1400-18-03 Протокол №1400 від 21.12.18р.
у ПЗ «Центр Професійної Освіти і Навчання»: майстер зміни - Бєліков В.Є., пройшов перевірку
знань з питань охорони праці в приватному закладі КП КМР «Навчально-курсовий комбінат» : з
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правил
технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств», «Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) ; «Правил виконання розвантажувальних робіт» протокол
№ 31 від 18.06.2019____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Виконання функцій служби охорони праці покладено, за суміщенням, на технічного керівника
Фомічова Є.І. (наказ № 14-ОП від 01.08.2019р.). Наказом № 9-ОП від 01.08.2019р. відповідаль ною особою за безпечне виконання робіт на висоті призначено майстра зміни Бєліков В.Є.
наявністю служби охорони праці,

Також на підприємстві розроблені:
- Положення про службу охорони праці (наказ №3-ОП від 09.07.2019р.)
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці(наказ №3-ОП від 09.07.2019р.);
- Положення про систему управління охороною праці СУОП(наказ №3-ОП від 09.07.2019р.);
- Положення про застосування нарядів - допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- Положення про нарядну та биркову систему (наказ № 3-ОП від 09.07.2019 р.;
- Програма проведення інструктажів з питань охорони праці (Наказ N9 15 від 01.08.2019 р);
- Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці та посадові інструкції (Наказ № 3-ОП від
09.07.2019р). в тому числі: №1 Посадова інструкція для директора; №2 Посадова інструкція
головного інженера, інженера з ОП; N94 Посадова інструкція майстра змін; №9 Посадова
інструкція електрогазозварника; № 5 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на
висоті; № 6 Інструкція з охорони праці при при виконанні робіт підвищеної небезпеки; №7
при проведенні навантажувально-розвантажувальних робіт: № 11 Інструкція з охорони праці
при розвантажені залізничних вагонів;
На підприємстві ведуться наступні журнали:
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці; реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці; видачі
інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної
небезпеки; видачі нарядів; реєстрації аварій; протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ІІТЕЕС
реєстрації нещасних випадків на виробництві; обліку та зберігання засобів захисту.__________
Навчання та інструктажі з питань охорони пращ проводяться у відповідності до вимог Типового
положення "Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань, охорони праці".
Екзамени проводяться традиційними методами за білетами. На підприємстві є в наявності куток
Охорони праці, який забезпечений електронними посібниками., розроблені навчальнометодичні плани, програми підготовки іспитів.__________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти
та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.
експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «КОРАЛ ТЕХНОЛОГІЯ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
засобами індивідуального захисту в повному обсязі, згідно Норм видачі спецодягу та інших
засобів індивідуального захисту (Пояси запобіжні, каски, окуляри захисні, респіратор, захисні
рукавиці, спецодяг, спецвзуття та інш.).
При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:
Пояс монтажний ПЛ. дата випробування 16 жовтня 2019 р. Україна: Пояс монтажний 1ПЛ-2,
дата випробування 16 жовтня 2019р, Україна:________________________________________________
засобів індивідуального захисту

Наявність нормативно-правової д о к у м е н т а ц ії:___________________________________________
- Закон України «Про охорону праці»;
- Постанова Кабінету Міністрів України №1107) 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування'їмашин.
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: (постановою Кабінету Міністрів. України від
26 жовтня 2011 року № 1107 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ №927 від
10.10.2012 р о к у . №76 від 11.02.2016р..№48 від 07.02.2018р.):
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом
МОЗ України № 246 від 21.05.2007р.:
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою (зі змінами 2018р.);
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці (зі змінами 2017р.):
- НПАОП0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання перевірки знань з
питань охорони праці (зі змінами 2017p').:
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час виконання робіт з інструментом та
пристроями;
- НПАОП 0.00-1 15-07 Правил охорони пращ під час виконання робіт на висоті;
завової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

К.Ю. Карлова
\-у'<ио / # / /

(ініціали та прізвище)
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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.".

