Центр надання адміністративних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ
& Вх. № ____
відповідності матеріально-техніч і о ї "бази
вимогам законодавства з питань охоро-ни прац-і
Відомості
про
роботодавця:
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-ВМ"

20

ОБМЕЖЕНОЮ

ТОВАРИСТВО

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000,
Дніпропетровська
обл.,
місто
СТРОМЦОВА, будинок 1, квартира 115

Дніпро,

ВУЛИЦЯ

ЛЕОНІДА

місцезнаходження,

ЄДРПОУ 41129777
код згідно з ЄДРПОУ,

МЕЛЮШКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ____________
прізвище,

+38(099)

ім'я та по батькові керівника;

165-28-29, dnipro-vm@ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище,
серія і номер паспорта,

ім'я та по батькові,

ким і коли видании, 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 згідно додатку 1 «Порядок та правила
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності
суб'єктів господарювання за шкоду,
яка може бути заподіяна
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи
господарська
об'єкти,
пожежовибухонебезпечні
об'єкти
та
діяльність
на яких може привести до аварій екологічного і
КМУ
від
санітарно-епідеміологічного
характеру»
(Постанова
1788) ТОВ «ДНІПРО-ВМ»
не є об'єктом підвищеної
16.11.2002 р,
небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ТОВ «ДНІПРО-ВМ» страхування
цивільної відповідальності перед третіми особами не проводить____
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про
проведення добровільного аудиту з охорони
праці Добровільний аудит з охорони праці не проводився___________
(дата проведення аудиту)

Я,

МЕЛЮШКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ____________________ _______________
(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; зварювальні роботи;_________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка
парти,

(за наявності), номер

дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць:5,на яких існує ризик виникнення травм:З

кількість робочих місць,

офісне

та

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

виробниче

приміщення

розташовані за адресою:

будівель і споруд (приміщень),

49038,
Дніпропетровська
обл.,. місто
Дніпро,
вул.
Академіка
Белелюбського, будинок 14 (договір №03-2020 від 03.01.2020 з ПП
«Рудекс»)_________________________________________ ________ _________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор - Мелюшко Володимир Вікторович,
пройшов навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат»,
а саме з загального курсу охорони праці комісією, що створена на
підставі наказу № 2007 від 07.11.2019 р. Головного управління
Держпраці у Запорізький області (витяг з протоколу № 4 6 від
14.01.2020 р .), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті», комісією, що створена на підставі
наказу № 2007 від 07.11.2019 р. Головного управління Держпраці у
Запорізький області (витяг з протоколу № 28 від 10.01.2020 р.);
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ присвоєна V група з електробезпеки, в ТОВ «УК
СПЕКТР» комісією, що створена на підставі наказу № 186 від
06.09.2019 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (виписка з протоколу № 002 від 09.01.2020 р.).
______ На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці (наказ № 12 від 20.01.2020 р ) .
______ Голова комісії директор Мелюшко Володимир Вікторович та
члени комісії: майстер Василенко Олександр Володимирович, майстер
Карпачов Дмитро Валерійович, пройшли навчання в ДП «Запорізький
навчально-курсовий комбінат», а саме з загального курсу охорони
праці комісією,
що створена на підставі наказу № 2007 від
07.11.2019
р.
Головного
управління
Держпраці
у
Запорізький
області (витяг з протоколу № 46 від 14.01.2020 р.), НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті», комісією, що створена на підставі наказу № 2007 від
07.11.2019
р.
Головного
управління
Держпраці
у Запорізький
області (витяг з протоколу № 28 від 10.01.2020 р.); ПБЕЕС, ПТЕЕС,
ППБ присвоєна V група з електробезпеки,
в ТОВ «УК СПЕКТР»
комісією, що створена на підставі наказу № 186 від 06.09.2019 р.
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровській
області
(виписка з протоколу № 002 від 09.01.2020 р.),
_______Відповідальною
особою
за
видачу
наряд-допусків
на
підприємстві
ТОВ
«ДНІПРО-ВМ»
призначений майстер
Василенко
Олександр Володимирович,
відповідальним за безпечне виконання
зварювальних робіт,
робіт на висоті т.ч.
облік,
організацію
своєчасного огляду, випробування та зберігання запобіжних поясів
та пристосувань, ведення журналу обліку та зберігання засобів
захисту
з
правом
видачі
наряд-допусків призначений
майстер
Карпачов Дмитро Валерійович (наказ № 21 від 22.01.2020 р.),
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки,

______ Наказом по підприємству № 13 від 20.01.2020 р. створена
служба з охорони праці.
Функції служби охорони праці покладені
на директора МЕЛЮШКО ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА__________________ _____
наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань
та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»: робітники підприємства
пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила____ охорони праці під
час виконання робіт на висоті», ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ, виробничих
інструкцій
та
інструкцій
з
охорони
праці,
що
діють
на

підприємстві в межах своїх повноважень постійно діючою комісією
ТОВ «ДНІПРО-ВМ» (протокол № 1 від 24.01.2020 р.) та відповідні
інструктажі
з
охорони
праці,
що
підтверджується
відмітками
в журналах._________________________________________________________
Робітники підприємства,
а саме Романенков С.Р. пройшов
відповідне навчання за професією електрозварник з присвоєнням 5
розряду в ТОВ "НТЦ Спецсервіс",
(посвідчення №АР4-046-14 від
18.04.2014р., допущений до «ручного дугового зварювання покритим
електродом сталевих конструкцій,
технологічного обладнання
і
спорудження водопостачання») .________________ __________ _____________
______ Наказом № 19 від 21.01.2020 р. розроблені та введені в дію
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та
на професії, в тому числі № 7
Інструкція з охорони праці при
роботі з ручним електроінструментом, № 8 під час виконання робіт
на висоті, № 9 з безпечної експлуатації запобіжних поясів в т.ч.
порядок їх випробування. № 13 з безпечної експлуатації засобів
індивідуального захисту,
№ 14 під час виконання зварювальних
робіт ._______________________________ _____________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ В
наявності
необхідна
експлуатаційна
документація
на
обладнання, в тому числі та, що використовується при виконанні
робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації
на зварювальний апарат Ю В Т РМІРГЮ-М БАВ-гбВРУ'І, пояси запобіжні
типу ЗПБ, зав. №№ 11002, 11003, 2019 р.в. (акт № 3 від 20.01.2020
р. перевірки поясів
запобіжних типу ЗПБ зав. №№ 11002, 11003 з
висновком «придатні до подальшої експлуатації»), риштування (акт
№ 2 від 20.01.2020 р. випробування риштування ЛРСП-200 інв. №
221,
2016 р.в. (Україна)
з висновком «придатні до подальшої
експлуатації», акт № 1 від 21.01.2020 р. перевірки драбин інв. №№
0002,
0003,
0004
з
висновком____ «придатні
до
подальшої
експлуатації») ._____________________________________________________
експлуатаційної документації,

Наказом № 22 від 22.01.2020 р. на підприємстві створена
комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту,
що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних
Пояси запобіжні, каски, драбини використовують за
документів.
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників._________________________________________________________
______ На підприємстві наказом № 22 від 22.01.2020 р. створена
комісія
з
випробування
поясів,
риштувань,
драбин,
іншого
устатковання, що використовуються під час виконання робіт на
висоті, зварювальних робіт._____________________________ __________
Працівники ТОВ «ДНІПРО-ВМ» забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП
0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при
використанні
працівниками
засобів
індивідуального
захисту на
робочому місці» та НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі
спеціального
одягу,
спеціального
взуття
та
інших
засобів
індивідуального
захисту працівникам,
зайнятим у будівельному
виробництві». Зварювальник забеспечений засобами захисту, а саме:
маска зварювальника пластикова, щиток захисний лицьовий НБТ,
навушники СОМЗ-1,
костюм зварювальника
брезентовий,
рукавиці
зварювальника брезентові, краги зварювальника брезентові, гумове
взуття (чоботи, галоші) ._______
засобів індивідуального захисту,

У наявності нормативно-правова база: НПАОП 0.00-4.21-04
«Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку
інструкцій
з
охорони
праці»;
НПАОП
0.00-7.17-18
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова
безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила____ охорони
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила
охорони
праці
під
час
роботи
з
інструментом
та
пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок_____споживачів»._____ Матеріально-технічна_____база
відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та
промислової безпеки.
Для виконання заявлених робіт в наявності
є:
зварювальний
апарат
ІСВТ
РІ^ІРИО-М
ЗАВ^ббРУ1
?,
карабіни,
спускові пристрої, затиски ручні для троса.________________________
______ Підприємство
має
навчально-методичне
забезпечення
для
організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони
праці в повному обсязі. На підприємстві розроблені та затверджені
навчальні
плани
та
програми
з
питань
охорони
праці,
електробезпеки
та
пожежної
безпеки.
Робітники
підприємства
пройшли спеціальне навчання та перевірку знань постійно діючою
ко м ісі^^^ібіх^^и праці,
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення

В .В .МЕЛЮШКО
(ініціали та прізвище)

2020 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів
господарювання у територіальному органі Держпраці

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.

