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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони прані
Відомості про роботодавця

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦКОНТАКТ»____________
(для юридичної особи: найменування

50064. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 64А.

32410436._________

юридичної особи, місце знаходж ення,, код згідно з ЄДРПОУ,

Гончаренко Владислав Анатолійович

тел.( 056) 409-74-15,

speckontakt@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;

роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду 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
__________________________________________ відсутня_____________________________________________________________
(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. Гончаренко Владислав Анатолійович_____________________________________ .

(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра____________________________________
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах струму високої частоти
(до ЮкВ включно);_________________ ________________________________________________________
зварювальні роботи;_________________________________________________________________________
зберігання балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен, діоксид вуглецю); зрідженим______
(пропан-бутан) та інертним (аргон газоподібний) газом._____________________________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин,механізмів, устаткування 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- 7.______ на яких існує ризик виникнення травм: - 4__________________ _
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

офісне приміщення розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 46А
будівель і споруд (приміщень)

виробничі об'єкти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної небезпеки згідно договорів
підряду________________________________________________________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Гончаренко Владислав Анатолійович - директор; Дякін Валерій Юрійовичінженер-енергетик; Гой Юлія Олександрівна - провідний інженер з охорони праці, пройшли
навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт»» та перевірку знань Законодавчих актів з охорони праці,
надання першої (домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки), при
цьому перевірка знань проводилась з залученням працівників Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області, (протоколи перевірки знань із загального курсу
охорони праці за № 5/50 від 169.05.2018 та № 8/36 від 01.08.2018 ТОВ НКЦ «Моноліт»).
Наказом по підприємству № 9 2 від 28.11.2018 р. відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства та безпечне проведення робіт в діючих_____
електроустановках напругою понад 1000 В, призначено інженера-енергетика Дякіна В.Ю.,
який пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації_____________
електроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної______
безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з__________
електробезпеки до тап о н ад 1000В (витяги з протоколів № 1232/4.20-2018 від 09.11.2018 та
№ 1313 від 26.11.2018). Наказом по підприємству за № 1 від 02.01.2019 створена комісія з
перевірки знань на групу з електробезпеки у складі: голова комісії - директор___________
підприємства Гончаренко В.А.. заступник голови комісії - інженер-енергетик Дякін В.Ю.,
член комісії - провідний інженер з охорони праці Гой Ю.О. . усі члени комісії мають V
групу з електробезпеки: пройшли навчання та перевірку знань з «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил
пожежної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» (витяги з
протоколів № 1232/4.20-2018 від 09.11.2018 та№ 1 3 1 3 від 26.11.2018).
«Правила охорони праці п ідчас виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, Гончарен
ко В.А., Дякін В .Ю .,Г ой Ю.О. (витяг з протоколу перевірки знань НКЦ «Моноліт» за
№ 3/28 від 06.03.2019).
Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено начальника дільниці
Дядюка Д.С., який пройшов навчання та перевірку знань в НКЦ «Моноліт» за «Правилами
ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (ви тяг з протоколу перевірки
знань НКЦ «Моноліт» за № 3/28 від 06.03.2019);
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП
0.00-1.81-18: Гончаренко В.А.. Дякін В.Ю ..Гой Ю.О. (витягз протоколу перевірки знань
НКЦ «Моноліт» за № 3/21 від 07.03.2019;
Відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт призначено механіка
дільниці Михайленко В .А. та електромеханіка Танцуріна В.Ю. (наказ по підприємству за
№ 28 від 10.04.2019). які пройшли навчання та перевірку знань з «Правил ОП під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), в НКЦ «Моноліт»,
витяг з протоколу за № 3/21 від 07.03.2019; а також навчання та перевірку знань з «Пожежної
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій», витяг з протоколу за № 33 від
12.06.2019 в НКЦ «Моноліт».
«Правила пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій»:
Гончаренко В.А.. Дякін В.Ю.. Гой Ю.О. . Дядюк Д.С.. Танцурін В.Ю., Михайленко В.А.
(витяг з протоколу НКЦ «Моноліт» за № 33 від 12.06.2019 ).
Відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві призначено начальника дільниці
Ддядюка Д.С. - наказ по підприємству за № 6 4 від 13.06.2019.
«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 Гончаренко В.А.. Дякін
В.Ю.. Гой Ю.О., Дядюк Д.С.. Михайленко В.А., Танцурін В.Ю. (протокол НКЦ «Моноліт» за
№ 12/32 від 05.12.2018).

«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП
0.00-5.11-85 Гончаренко В.А., Дякін В.Ю ., Гой Ю.О., Дядюк Д.С., М ихайленко В.А., Танцу
рін В.Ю. (протокол НКЦ «Моноліт» за № 12/57 від 18.12.2019);
Наказом по підприємству за № 32 від 10.04.2019 відповідальними за безпечну________
експлуатацію, транспортування та зберігання балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен),
зрідженим (пропан-бутан) та інертним (аргон газоподібний) газом призначено механіка
дільниці М ихайленко В.А. та електромеханіка Танцуріна В.Ю.______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 135 по підприємству від 20 квітня 2017 року створена служба з охорони праці.
Функції служби охорони праці покладено на провідного інженера з охорони праці Гой
Юлію Олександрівну (наказ від 20.04.2017 з а № 135).
наявність служби з охорони праці

Наказом по підприємству за № 9 7 від 30.11.2018 р. створена комісія з перевірки знань
з питань охорони праці.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці», наказом по підприємству за № 9 8 від 30.11.2018 на підприємстві ПП «Спецконтакт»
створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у наступному складі:
Голова комісії_____ -директор ПП «Спецконтакт» Гончаренко В.А._______________________
Члени комісії:_____ - начальник дільниці Дядюк Д.С._____________________________________
___________________ - провідний інженер з охорони праці Гой Ю.О.________________________
На підприємстві розроблені та введені в дію:______________________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ за № 374 від 31.10.2017 р);_______
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці» (наказ за № 373 від 31.10.2017 р):___________________________________________________
Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ за № 375 від
31.10.2017 р):_______________________________________________________________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників ПП «Спецконтакт» спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно
______ _
встановлених норм (наказ за № 376 від 31.10.2017 р);
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ за № 1 0 2 від_____
30.11.2018 р); ____________________________________________________________________________
- Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- «Інструкція з охорони праці «Загальні вимоги безпеки для працівників підприємства»
ОП.01.01.18 (наказ за № 7 8 від 03.09.2018 р);______________________________________________
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з інструментом та пристроями»
ОП.01.04.17 (наказ з а № 4 0 2 від 17.11.2017 р); _________________________________________
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з використанням легкозаймистих,
горючих рідин та отруйних речовин» ОП.03.27.18 (наказ за № 77 від 03.09.2018 р.); _____
-«Інструкція з охорони праці під час транспортування, зберігання та експлуатації балонів
з горючими газами» ОП.03.32.18 (наказ з а № 7 7 від 03.09.2018 р);__________________________
-«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» ОП.03.40.18 (наказ за
№ 7 8 від 03.09.2018 р):__________ _________________________________________________________
- «Інструкція з охорони праці під час експлуатації діючих електроустановок та_________
електрообладнання» О П .01.43.17 (наказ за № 375 від 31.10.2017 р):_________________________
-«Інструкція з охорони праці для електрогазозварника» ОП.ОЗ.47.18 (наказ за № 7 8 від
03.09.2018 р):
___________________________________________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування»
ОП.ОЗ.49.19 (наказ з а № 4 1 від 31.07.2018 р).
-П рограма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ за № 373 від 31.10.2017 р);

- Програми первинних та повторних інструктажів з питань охорони праці за професіями
(наказ за № 7 8 від 10.09.2018 р);__________________________________________ ________________
На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог законодавчих актів
з питань охорони праці, а саме:______________________________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;___________________
- Ж урнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;__________
Журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки:_______
Журнал протоколів перевірки знань у робітників на групу з електробезпеки;__________
Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;_____________________________
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.____________ _
Працівники підприємства, зайнятті при виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і
атестовані комісією, створеною наказом по підприємству за № № 9 8 від 30.11.2018 та мають
відповідні посвідчення.
Персонал підприємства, виконуючий роботи на висоті пройшов навчання та перевірку
знань за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.1507: слюсаря чергові та з ремонту устаткування: Глущенко С.С.. Ганіч М.А., Дядюк С.В.
(протокол перевірки знань за № 3 /4 0 від 06.03.2018 р ТОВ НКЦ «Моноліт»);____________
електрослюсарі чергові та з ремонту устаткування: Даниленко Д.М.. Гавеля Ю.Д.. Шимкін
A.B. (протокол перевірки знань за № 3 /4 0 від 06.03.2018 ТОВ НКЦ «Моноліт»);____________
електрогазозварник Колісник І.Ю. (протокол перевірки знань за № 10/105 від 23.10.2019
ТОВ НКЦ «Моноліт»).____________________________________________________________________
Робітники підприємства. а саме електрогазозварник Бондаренко Д.В. пройшов навчання з
пожежно-технічного мінімуму в ТОВ НКЦ «Моноліт», витяг з протоколу за № 112 від____ _
13.08.2019. Також Бондаренко Д.В. закінчив у 2007 році Криворізький професійний________
будівельний ліцей і здобув професію електрогазозварника, що підтверджено дипломом HP
№ 32042049 від 25.06.2007 p.; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Ш им
кін A.B.. пройшов навчання та перевірку знань у П З «Центр професійної освіти і навчання»
за професією електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування - свідоцтво за
№ 401/3-16-05 від 10.06.2016 р; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Балабаню кВ .В . пройшов навчання у НКК ВАТ «Ц ГЗК »за професією електрослюсар черговий та
з ремонту устаткування - свідоцтво за № 177 від 19.03.2004 р; електрослюсар черговий та з
ремонту устаткування Кравченко В.О. пройшов навчання та перевірку знань в УНРП ВАТ
«ПівнГЗК» за професією електрослюсар черговий та з ремонту устаткування - свідоцтво за
№ 006559 від 04.02.2011 р; електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Герасименко В.М. пройтпов навчання та перевірку знань в НКК «ПівнГЗК» за професію електрослюсар
черговий та з ремонту устаткування -свідоцтво за № 557 від 04.04.1983 р._________________
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, навчання робітників та
спеціалістів з питань охорони праці та курси цільового призначення для робітників і посадових
осіб ПП «Спецконтакт» з питань охорони праці та інструктажі з питань охорони праці
проводяться у відповідності до «Положення про порядок проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці», затвердженого наказом по підприємству за № 373 від
31.10.2017р. Розроблені та затверджені програми спеціального навчання з питань охорони
праці для робітників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою. Розроблено та_______
затверджено графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони п р а ц і.____
Повторна перевірка знань з питань охорони праці у робітників проводиться щорічно
комісією підприємства.______________________ ______________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у ТОВ
«МЕДІКОМ-КРИВБАС» згідно укладеного договору за № 1 7 0 від 02.01.2019 р. (медичні
довідки в наявності за 2019 р).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та
інструкції з експлуатації на запобіжні пояси типу (2ПБ-2. 2ПЛ-К-2. зав. №№ 0600755,
0600756,06007600), які своєчасно (періодично 1 раз на півроку) проходять випробування у
ТОВ «ПромТехДіагностика», згідно укладеного договору між ПП «Спецконтакт» за №
370.19Д від 19.08.2019 р.; також трансформатор зварювальний зав. № 00700550, 2016 р.в.
покажчик напруги (2 од.), 2016 р.в., Україна (протокол випробування за № 178 від
04.12.2019р); амперметр Д 1500. 2016 р.в., Україна; амперметр щитовий Е8021, 2016 р.в..
Україна ; вольтметр Е367-2. 2016 р.в., Україна; регулятор напруги PH 10, 2016 р.в. Україна;
пасатижі з ізольованими ручками (протокол випробування за № 179 від 04.12.2019 р);
викрутки з ізольованими ручками (протокол випробування за № 179 від 04.12.2019 р);_____
рукавички діелектричні (протокол випробування за № 2 0 2 від 04.12.2019 р).
Договор на проведення перевірки (випробування) електрозахисних засобів та____________
електроінструменту укладено між ПП «Спецконтакт» та ДП «Кривбасстандартметрологія»
за № 1093 М від 19.12.2018 р.______________
експлуатаційної документації

Усі працівники ПП «Спецконтакт», згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту»
забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту, а саме: костюм бавовняний, костюм зварника, черевики шкіряні,
рукавиці брезентові, рукавиці краги, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні,
респіратори підзахисні, жилети сигнальні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника. куртки
утеплені, штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ПШ, вкладиші протишумові та інше. На
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Засоби індивідуального захисту
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням
технічного
обслуговування, ремонту.
експлуатаційних випробувань
(за
необхідністю)
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника._________________
засобів індивідуального захисту

_____ - Закон України «Про охорону праці»;____________________________________________ _
_____ - Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;______________________________ _ _ _
_____ - НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеної небезпекою»;____________
_____ - НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
_____ - «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;_______________________
_____ - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання»;_______________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює підтиском»;____________________ _____________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;_________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; _______
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання з питань охорони праці»,
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів, що діють на підприємстві».
Для виконання заявлених видів робіт у ПП «Спецконтакт» мається в наявності______
наступне обладнання: зварювальний трансформатор зав. № 00700550, 2016 р.в.________
покажчик напруги (2 од.), амперметр Д 1500. амперметр щитовий Е8021, вольтметр Е367-2,
регулятор напруги PH 10. запобіжні пояси типу (2ПБ-2. 2ПЛ-К-2. зав. №№ 0600755,______
0600756. 06007600).

Договір на поставку балонів з газами укладено між ПП «Спецконтакт» та ТОВ «ІПФ
«Ремтехгаз»» за № 145/19 від 04.04.2019 р. Для зберігання балонів на підприємстві
передбачені площадки з навісами, які захищають їх від опадів та прямих сонячних променів.
Нормативно-правова та матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатньому обсязі забезпечені
нормативно-правовими актами з охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві в
наявності куток ОП, забезпечений наглядною агітацією, плакатами, посібниками, затверджені
програми проведення навчання та перевірки знань. Є необхідні нормативно-правові акти з
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету._________________________
її бази, навчально-методичного забезпечення)

В.А. Гончаренко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі

оОліку

суб'єктів господарювання у територіальному

органі Держпраці

Примітка. 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.

