Центр надання адміністративних послуг І

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази-пнмпгпм
законодавства з питань охорони праці
«

j.

u

___ 2 0

В ідомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю
виробничо-комерційне підприємство «Моноліт - СОВ»________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051. м. Дніпро, пр. Петра Калнишевського. буд. 47А, кв. 52. код згідно з
ЄДРПОУ 30421205
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Черкашин Олег Васильович, (050)453-09-03
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: skmonolit@ukr.net
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 виконуються на території України_________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третім и особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди
_______________________________ договір не укладався_________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф орм ація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Черкашин Олег Васильович__________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ 9
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтвердж ую відповідність м атеріально-технічної бази та ум ов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та п ром ислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких
м аш ин,
механізмів,
устаткування
підвищ еної
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 42. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм 31________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

і

Офісне приміщення орендоване (договір оренди №18-09-18 від 18.09.2018 р. з
ФОП Філоненко О.І.) за адресою м. Дніпро пр. Слобожанський, буд. 8/4. кв. 275________
будівель і споруд (приміщень)

та на об’єктах замовників___________________________________________________________
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші
відомості
Директор Черкашин
Олег Васильович,
начальник
дільниці - Баштаненко Олександр Олександрович, начальник дільниці - Гузенок Андрій
Ігорович пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд», перевірку знань Законів України
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, створеній на
підставі наказу від 04.03.2019 року №58 (витяг з протоколу № 155/4.4/2019 від 24.06.2019
року, витяг з протоколу № 579 від 16.05.2019 року, витяг з протоколу № 1298
від 24.10.2019 року)._________________________________________________________________
Інженер з охорони праці - Кукуюк Анюта Іванівна, начальник дільниці - Горентий
Сергій Олександрович, заступник директора - Голубенко Сергій Вікторович пройшли
навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань законів України «Про охорону
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, створеній на
підставі наказу від 21.03.2018 року №68 (витяг з протоколу № 292/4.4/2018
від 10.12.2018 року витяг з протоколу № 1509 від 27.12.2018 року)._____________________
Інженер з охорони праці - Кукуюк Анюта Іванівна, начальник дільниці - Горентий
Сергій Олександрович, начальник дільниці - Баштаненко Олександр Олександрович,
начальник
дільниці
Гузенок
Андрій
Ігорович
пройшли
навчання
в
ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань по «Правилам охорони праці при виконанні
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області, створеній на підставі наказу від 04.03.2019 року №58
(витяг з протоколу № 488 від 23.04.2019 року, витяг з протоколу № 1294
від 23.10.2019 року)._________________________________________________________________
Наказом від 03.01.2020 року №14 по підприємству начальника дільниці Гузенка
Андрія Ігоровича призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на
висоті та надано право видачі нарядів-допусків на виконання робіт на висоті. Право
затвердження нарядів-допусків надано заступнику директора Голубенко Сергію
Вікторовичу._______________________________________________________________________
Наказом від 03.01.2020 року №21 по підприємству начальника дільниці Баштаненко
Олександра Олександровича призначено відповідальною особою за безпечне виконання
робіт на висоті та надано право видачі нарядів-допусків на виконання робіт на висоті.
Право затвердження нарядів-допусків надано заступнику директора Голубенко Сергію
Вікторовичу.
_______________________________________________________________
Наказом від 03.01.2020 року №28 по підприємству начальника дільниці Горентого
Сергія Олександровича призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт
на висоті та надано право видачі нарядів-допусків на виконання робіт на висоті. Право
затвердження нарядів-допусків надано заступнику директора Голубенко Сергію
Вікторовичу._______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки,

На ТОВ ВКП «Моноліт-СОВ» наказом від 01.08.2019 року№96/1 по підприємству
функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Кукуюк Анюту
Іванівну.____________________________________________________________________________
На підприємстві наказом від 02.01.2020 року №6 створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці: Голова комісії - заступник директора Голубенко C.B.. члени
комісії: Кукуюк А.І.. Горентий С.О.

Також на підприємстві розроблені та затверджені:
Положення про службу охорони праці. Положення про комісію з питань охорони праці.
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці. Положення про систему управління охороною праці (наказ
від 02.01.2020 року №6/ОП):
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці. Програма первинного
інструктажу з питань охорони праці (наказ від 03.01.2020 року №7/ОП);_________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ від 17.10.2017 року №62) в тому числі №26
Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті, №18
Інструкція з охорони
праці при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.
№21 Інструкція з охорони праці при робіт на риштуванні і помостях.
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 обліку, видачі та повернення засобів
індивідуального захисту, журнал приймання й огляду риштовання і підмостів.
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства
згідно законодавчих актів з охорони праці: інструкцій з охорони праці за професіями та
видами робіт: безпека праці при експлуатації будівельних машин, механізмів та
електроінструментів: гігієна праці та промсанітарії: надання першої медичної допомоги
потерпілим при нещасних випадках на виробництві та правила поведінки у разі
виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій (Протокол від 10.01.2020 року №01 та
№02: Протокол від 13.01.2020 року №03 та №04): Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті (Протокол від 16.01.2020 року №06)._________________________
Для виконання стропальних робіт працівники Пустовойтов Г.І.. Целіщев В.Г. пройшли
навчання та перевірку знань в ТОВ «УК «Дніпробуд» за професією стропальник
(протокол від 11.09.2019 року №1092): працівник Абасов Г.Г. пройшов навчання в ТОВ
«УК «Дніпробуд» за професією стропальник (протокол від 13.11.2015 року №999) та
перевірку знань в комісії підприємства (протокол від 06.11.2019 року №11).______________
Для виконання монтажних робіт працівник Бичок О.В. пройшов навчання в ТОВ
«УК «Дніпробуд» за професією монтажник стальних та з/б конструкцій (протокол від
25.08.2016 року №804) та перевірку знань в комісії підприємства (протокол від 04.11.2019
року №08) та працівник Пустовойтов Г.І. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ
«УК «Дніпробуд» за професією монтажник стальних та з/б конструкцій (протокол від
30.01.2020 року №104)._____________________________________________________________
Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться інструктажі з
питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці. Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці.______ ________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має такі
засоби індивідуального та колективного захисту: підмості (акт приймання та
випробування від 15.04.2019 року №34). пояси запобіжні ПП1-Г, 2ПБ-2 (акт випробування
від 01.11.2019 року №37, акт випробування від 03.02.2020 року №38, акт випробування
від 03.02.2020 року №39), каски будівельні, страхувальні канати. Усі 313
використовуються за призначенням, у справному стані та проводяться експлуатаційні
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника.
На підприємстві створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого устаткування.
що використовується під час виконання робіт на висоті.________________________________
_Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами.
страхувальними канатами та іншими засобами страхування (запобіжні огородження,
тощо) у відповідності до чинних нормативних актів та ПВР.____________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.
В наявності є наступні нормативно-правові акти з охорони праці: Закон України «Про
охорону праці»: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»:

НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове про комісію з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з
питань охорони праці»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 року №1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік
робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок 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 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці »; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання» та інш. Нормативно-правова база оновлюється за допомогою інтернету та
друкованих періодичних видань._____________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.В. Ч еркаш ин
(ініціали та прізвище)

Д екларація зареєстрована у ж урналі обліку су б ’єктів господарю вання у
територіальном у органі Д ерж праці
-

№ //& .

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.”.

