Центр надання адміністративних послуг
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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «Дніпроремонт-АГ». місцезнаходження: 51931._______
Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське. вул. Курська, будинок 63. квартира 44.
код ЄДРПОУ-31081074,_______________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -директор Дубінін Богдан Юрійович,тел. +380980077316, sergeyhuba@gmail.com
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки - Україна на об’єктах Замовників 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 треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_____
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки._____________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
____________________________________ не проводився____________________________________
(дата проведення аудиту)

_________________________ Я, Дубінін Богдан Юрійович, директор,_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, за
мкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах):
Роботи верхолазні:
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

На підприємстві працюють 10 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 9 осіб.______________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: 51931. Дніпропетровська обл..
м. Кам’янське. вул. Курська, будинок 63. квартира 44.
Роботи виконуються на об‘єктах замовників відповідно до договорів надання послуг._______
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

,

а
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Інші відомості:
Наказом №02-ПБ/2019 від 02.12.2019 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з
підвищеною небезпекою призначено майстра Сапріко A.C.
Наказом №03-ПБ/2019 від 02.12.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на
висоті призначено майстра Сапріко A.C.
Наказом №04-ПБ/2019 від 02.12.2019 р. відповідальною особою за безпечне ведення газонебез
печних робіт призначено майстра Сапріко A.C.
Створено комісію з іспиту запобіжних поясів, риштувань та устаткування. Наказ №05-ПБ/2019
від 02.12.2019 р.
Наказом №06-ПБ/2019 від 02.12.2019 р. відповідальною особою за проведення стажування ро
бітників після проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці на протязі 215 змін призначено майстра Сапріко A.C.
Наказом №07-ПБ/2019 від 02.12.2019 р. відповідальною особою за проведення вхідного конт
ролю проектної документації, конструкцій, сировини, матеріалів тощо призначено майстра Са
пріко A.C.
Наказом №08-ПБ/2019 від 02.12.2019 р. затверджений список робітників, які мають право ви
давати наряди, розпорядження - керівники робіт.
Наказом №09-ПБ/2019 від 02.12.2019 р. затверджений перелік робіт, які виконуються по наря
дам. розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
22.03.2016 року №9-ОТ. члени якої: директор Дубінін Б. Ю.. директор технічний Бондарев
C.М.. майстер Сапріко A.C. - пройшли навчання та перевірку знань:
- Директор Дубінін Б. Ю. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропе
тровській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відпо
відно до них нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №29/48/2018 від 19.02.2018р.
Посвідчення №28/48/2018-37.
- Директор технічний Бондарев С.М. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертнотехнічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальноо
бов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №29/48/2018 від
19.02.2018р. Посвідчення №28/48/2018-38.
- Майстер Сапріко A.C. пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропе
тровській області згідно Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відпо
відно до них нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №29/48/2018 від 19.02.2018р.
Посвідчення №28/48/2018-36.
- Директор Дубінін Б. Ю. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з
протоколу №1473 від 03.12.2019 р. Посвідчення №18411.
- Директор технічний Бондарев С.М. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпро
буд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській об
ласті згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №1473 від 03.12.2019 р. Посвідчення №18412.
- Майстер - Сапріко A.C. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з
протоколу №1473 від 03.12.2019 р. Посвідчення №18410.
- Директор Дубінін Б. Ю. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт». Витяг з протоколу №1450 від 28.11.2019 р. Посвідчення №17677.
- Директор технічний Бондарев С.М. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпро-

з
буд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській об
ласті згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газо
небезпечних робіт». Витягз протоколу №1450 від 28.11.2019 р. Посвідчення №17678..
- Майстер - Сапріко A.C. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та пере
вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт». Витяг з протоколу №1450 від 28.11.2019 р. Посвідчення №17676.
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності ло вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці»
наказом від 05.05.2001 №1-ОТ створена служба охорони праці. Наказом №01-ПБ/2019 від
02.12.2019 р. функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на директора техні
чного Бондарева С.М._________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій-Шаповалов Д.П. - ТОВ«УК
СПЕКТР» за професією - Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4
розряду. Посвідчення №0279 від 20.02.2018 р.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - Боровик P.C. - TOB «УК
СПЕКТР» за професією - Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4
розряду. Посвідчення №0280 від 20.02.2018 р.
- Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій - Назаров Е.А. - ТОВ «УК
СПЕКТР» за професією - Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4
розряду. Посвідчення №3175 від 18.04.2018 р.
- Верхолаз - Косинський І.О. - «Кримський центр професійно-технічної освіти» за професією
- верхолаз 6 розряду. Посвідчення №0001698 від 02 лютого 2012 р.
- Верхолаз - Голобородько P.O. - «Кримський центр професійно-технічної освіти» за професі
єю - верхолаз 6 розряду. Посвідчення №00001396 від 29 грудня 2010 р.
- Верхолаз - Звєрев О.В. - ТОВ «УК «Дніпробуд» за професією - верхолаз 6 розряду. Посвід
чення №4599 від 26 березня 2019 р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №2ОТ від 21.03.2016 р. затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- Положення про вхідний контроль матеріалів.
- Положення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці.
Ві дпові дно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ
ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №2-ОТ від 21.03.2016 р. затвер
джено та введено в дію:
- Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ.
Наказом №4-ОТ від 21.03.2016 р. затверджено та введено в дію:
Програма вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.
Інструкція вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки.
Інструкція з пожежної безпеки.
Система управління охороною праці (СУОЩ на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальною особою за ведення:
«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
«Журнал огляду риштувань та підмостів».
«Журнал протоколів перевірки знань».
«Журнал обліку видачі наряд-допусків».
«Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань».
«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313».
«Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, перет
ворювачів частоти та переносних світильників» призначено: директора технічного
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Бондарева С.М. та майстра Сапріко A.C.
Наказом №5-ОТ від 21.03.2016 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції. Наказом №3ОТ від 21.03.2016 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на
підприємстві та перелік робіт підвищеної небезпеки для проведення яких потрібне попереднє
спеціальне навчання.
Наказом №6-ОТ від 21.03.2016 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за
професіями та видами робіт, в тому числі: інструкція з ОП для монтажника з монтажу сталевих
та залізобетонних конструкцій, інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті, інструкція з ОП
при виконанні газонебезпечних робіт____________________________________________________
інструкцій про проведення навчання т а інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлу
атації'). а саме: пояси запобіжні ЗПЛ-К-ЕН, газоаналізатор, лампи ЛБВК - М. протигази шлангові ПШ-1. обладнання для робіт на висоті (карабіни, стропи, амортизатори, фали).
експлуатаційної документації,

Для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності на
ступне обладнання:
- пояси запобіжні ЗПЛ-К-ЕН - 6 од. Чинна повірка до 25.12.2019р.
- газоаналізатор - чинна повірка до 12.04.2020р. свідоцтво №80232/14
- лампа ЛБВК - М - 2 од.;
- протигаз шланговий ПШ-1 - 3 од.
- обладнання для робіт на висоті (карабіни, стропи, амортизатори, фали) - 6 комплектів.
- дробина дерев‘яна приставна - акт випробування від 26.11.2019р. №01 комісії ТОВ ВКФ
«Дніпроремонт-АГ ».
- комплект інструментів монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
- 6 комплектів.
Працівники ТОВ ВКФ «Дніпроремонт-АГ» забезпечені спецодягом та засобами індиві
дуального захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок за
безпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом №10ПБ/2019 від 02.12.2019 р. затверджені «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціаль
ного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ТОВ ВКФ «ДніпроремонтАГ ». а саме: захисні каски, захисні окуляри, рукавички, спецодяг, мийні та знешкоджувальні
засоби то-що.________________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових ак
тів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ. СОУ. СТП тощо), будівельних норм і правил
(СНиП. ДБН. ВСН. ВБН тощо) та технічної документації підприємства складає понад 12 видань
у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, зберігаєть
ся та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з про
мислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпе
чної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги без
пеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місті». Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05. Типове по
ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці . НПАОП
0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП
0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-6.03-93 Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють
на підприємстві. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення га
зонебезпечних робіт» та інші нормативно-правової та матеріально-технічної бази
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Згідно наказу №8-ОТ від 21.03.2016 р. На підприємстві організовано і проводиться медич
ний огляд працівників при прийнятті на роботу та періодично на протязі трудової діяльності.
На що маються заключні акти медичної комісії, останні від 2304.2019 проведено «Комунальне
не комерційне підприємство Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної до
помоги №3 »
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ ВКФ «Дніпроремонт-АГ».
затверджений рішенням установчих зборів.
При прийомі працівників на роботу на ТОВ ВКФ «Дніпроремонт-АГ» проводиться під ро
зписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих
виробничих Факторів.
Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб,
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.
Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання зазначених робіт підвищеної небезпеки.
Пі ппригмс.тво має куток охорони праці, програми навчання, екзаменаційні білети, перелік
заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання
нещасним випадкам на виробництві, програмами, плани щодо поліпшення стану безпеки, гігіє
ни праці.______________________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Б.Ю . Дубінін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці

Примітки:

_____ 2019 р. №

^

________

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

