ДЕКЛАРАЦІЯ
І Центр надання адміністративних послуг
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
т ?*-/' с>М5в/
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ВОГНЕТРИВ СЕРВІС»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

___________ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 21
місцезнаходження,

СДРПОУ 43165768,
код згідно з СДРПОУ,

_________________________керівник - Чечурін Костянтин Аркадійович_________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

__________________________тел. (097) 084-33-01, stal.lityo@gmail.com__________________
номер телеф ону, 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______ Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території______
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_______________________

Дніпропетровської області.

__________________________

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Договір страхування відсутній
(найменування страхової компанії

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

20.12.2019

(дата проведення аудиту)

ТОВ СП "ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС"___________________
Я,

Чечурін Костянтин Аркадійович
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної 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; роботи, що____________
виконуються за допомогою механічних підіймачів; газополум’яні роботи; зберігання балонів, із
стисненим (пропан-бутан) та зрідженим (кисень технічний) газом.
найменування виду робіт підвищ еної небезпеки
та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
—

країна походж ення, які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць:9, кількість місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм:5
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 офісне приміщення (орендоване нежитлове приміщення за
адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 21), 1 складське приміщення та об’єкти

ом

г

замовника.
будівель і споруд (приміщ ень),виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Чечурін Костянтин Аркадійович пройшов навчання і виявив_______
потрібні знання:___________________________________________________________________________
- чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці,_______
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни_____
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій
пройшов навчання у ФОП Макаров Д.В., та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці в Запорізькій області. Витяг з протоколу №10/09-19 ОП від 27.09.2019 року.________
- навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом «Правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), пройшов навчання у ФОП Макаров
Д.В., та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області. Витяг
з протоколу №33/02-20 ІПТ від 18.02.2020 року._____________________________________________
- навчання посадових осіб та спеціалістів за курсом «Правила охорони праці під час____________
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного______________
обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18), пройшов навчання у ФОП Макаров Д.В., та перевірку_____
знань в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області. Витяг з протоколу______
№12/02-20 ІВК від 07.02.2020 року.
__________________________ ________________________
- Головний інженер - Шляхов С.О., майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони праці - Трунов
1.1., пройшли навчання та перевірку знань:___________________________________________________
- чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці,_______
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій,
пройшов навчання у ФОП Макаров Д.В., та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці в Запорізькій області. Витяг з протоколу №10/09-19 ОП від 27.09.2019 року._________
- Головний інженер - Ш ляхов С.О., майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони праці - Трунов
1.1., пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці в Запорізькій області на знання вимог «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Витяг з протоколу №46/09-19 ІВ від 30.09.2019 року.
- Головний інженер - Шляхов С.О., майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони праці - Трунов
1.1., пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці в Запорізькій області на знання вимог «Правилами охорони праці під час____________
зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13. Витяг з протоколу №44/09-19 ІЗВ від 26.09.2019
року.______________________ _______________________________________________________________
- Головний інженер - Шляхов С.О., майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони праці - Трунов
1.1. (4 група з електробезпеки у кожного), пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., в комісії
Головного управління Держпраці в Запорізькій області на знання вимог «Правил безпечної_____
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. Витяг з протоколу
_______
№1.10/19 Е від 03.10.2019 року._____________________________________________________________
- Головний інженер - Шляхов С.О., майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони праці - Трунов
1.1., пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., в комісії Головного управління Держпраці в______
Запорізькій області на знання вимог «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. Витяг з протоколу№42/09-19 ІІП від 26.09.2019 року._______
- Головний інженер - Шляхов С.О., майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони праці - Трунов
1.1., пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., в комісії Головного управління Держпраці в______
Запорізькій області на знання вимог «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18). Витяг з протоколу №33/02-20 ІПТ від
18.02.2020 року.______________ ____________________________________________________________
- Головний інженер - Шляхов С.О., майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони праці - Трунов
1.1., пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., в комісіїГоловного управління Держпраці в______
Запорізькій області на знання вимог «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-

1.76-15). Витяг з протоколу № 14/01-20 ІГП від 27.01.2020 року.
Головний інженер - Шляхов С.О., майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони праці - Трунов
І.І., пройшли навчання ТОВ «ШАНС,ЛТД» знання вимог «Правил пожежної безпеки_______
України». Витяг з протоколу №56/9ПБ від 25.09.2019 року.
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Виконання функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Трунова І.І.
(наказ 2.1/19 оп від 04.11.2019 року). Положення про службу охорони праці (наказ №2/19 оп від
04.11.2019 року)______________________ ______ ___________ __________________________________
наявністю служби охорони праці,

Наказ № 14/19 оп від 05.11.2019 року на підприємстві затверджена комісія по перевірці знань
з питань охорони праці у складі: голови комісії - Директор Чечурін К.А._______________________
членів комісії - головний інженер - Шляхов С.О.; майстер - Балаба В.Ю., інженер з охорони
праці- Трунов І.І.;_________________________________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ
№4/19 оп від 04.11.2019 року); Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці і посадові
інструкції (наказ №5/19 оп від 04.11.2019 року), а саме: для директора, головного інженера,
інженера з охорони п р ац і, майстра дільниці, вогнетривника (№4), електрогазозварника (№7),
роботи на висоті (№10), зварювальні роботи (№12), під час експлуатації балонів із стисненим та
зрідженим газом (21); під час виконання газополум’яних робіт (23); під час виконання робіт за
допомогою механічних підіймачів (25);); під час виконання робіт на висоті (26) та інші.________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №6/19 оп від 04.11.2019 року);
Вогнетривник - Лещинський С.М., Кузьмін О.C., Четвериков Д.С., Крайній Г.В.,_______________
електрогазозварник - Полевик І.І., пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., та перевірку знань
в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області на знання вимог_______________
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Витяг з
протоколу №47/09-19 ІВ від 30.09.2019 року.________________________________________________
Вогнетривник - Лещинський С.М., Крайній Г.В., пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області на знання______
спеціальне навчання персоналу, з безпечного виконання робіт на висоті з використанням_______
спеціальних страхувальних засобів та виконання роботи з робочої платформи підйомників і
механізмів за курсом «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18), «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). Витяг з протоколу №29/02-20
ІВСПМ ІВ від 17.02.2020 року.______________________________________________________________
Вогнетривник - Лещинський С.М., Крайній Г.В., пройшли навчання у ФОП Макаров Д.В., та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Запорізькій області на знання______
спеціальне навчання персоналу, який експлуатує та обслуговує посудин, що працюють під______
тиском за "Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском"
(НПАОП 0.00-1.81-18). Витяг з протоколу №33.1/02-20 ІПП від 18.02.2020 року.________._______
Електрогазозварник - Полевик 1.1., вогнетривник - Лещинський С.М., Кузьмін О.С., пройшли
навчання у ФОП Макаров Д.В., та перевірку знань з питань пожежно - технічного мінімуму.
Витяг з протоколу №4/09-19 ПБ від 25.09.2019 року.__________________________________________
Протокол №3 ОПВ від 12.11.2019 року, засідання комісії по перевірці знань з питань охорони
праці ТОВ «СЦ «ВОГНЕТРИВ СЕРВІС», щодо перевірки знань інструкції з охорони праці при
виконанні робіт на висоті, а саме: вогнетривник - Лещинський С.М., Кузьмін О.С., Четвериков
Д.С., Крайній Г.В., електрогазозварник - Полевик І.І.___________ ______________________________
Протокол №4 ОПЗ від 13.11.2019 року, засідання комісії по перевірці знань з питань охорони
праці ТОВ «СЦ «ВОГНЕТРИВ СЕРВІС», щодо перевірки знань інструкції з охорони праці при
виконанні зварювальних робіт, а саме: електрогазозварник - Полевик І.І._______________________
Виписки з журналу протоколів з перевірки знань (протокол від 15.11.2019 р) засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці, перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила______
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила
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експлуатації електрозахисних засобів», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»,_______
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», у електрогазозварникаПолевик__________________________ ______________________________________ _________________
І.І., (III група з електробезпеки, до 1000 В), вогнетривниак Лещинський С.М., Кузьмін P.C. (II
група з електробезпеки, до 1000 В), виданого комісією ТОВ «СЦ «ВОГНЕТРИВ СЕРВІС».______
Електрогазозварник-Полевик І.І., здобув професію електрозварника в ДП Запорізький-_________
навчально курсовому комбінаті м. Запоріжжя (Свідоцтво №3523 від 11.06.2014 року).__________
Вогнетривник - Лещинський С.М., пройшов навчання у ДП Запорізький- навчально _________
курсовому комбінаті м. Запоріжжя (Посвідчення №0789 від 23.10.2019 року), та здобув_________
кваліфікацію вогнетривника._______________________________________________________________
Вогнетривник - Кузьмін О.C., пройшов навчання у ДП Запорізький- навчально курсовому
комбінаті м. Запоріжжя (Посвідчення №0790 від 23.10.2019 року), та здобув кваліфікацію______
вогнетривника.____________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться наступні журнали:_________________________________________________
Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; реєстрації інструктажів з питань_____
охорони праці на робочому місті; реєстрації інструкції з охорони праці; реєстрації в и д ач і______
інструкції з охорони праці та інші.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційної документації (паспорти та
інструкції_________________________________________________________________________________
з експлуатації) на все обладнання яке використовується під час виконання робіт підвищеної
небезпеки.________________________________ ___ ________ _________________________
»
експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «СЦ «ВОГНЕТРИВ СЕРВІС» у повному обсязі згідно типових норм,__________
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, а саме:_____________
- каска захисна - 6 од.; окуляри захисні - 6 од.; щиток зварника - 2 од.; пояс монтажний 2ПЛК1 (6-од.), ПЛ-КЗ (2-од.); спецодяг, спецвзуття, захисні рукавиці; та інші.______________________
При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:____________
- зварювальний трансформатор для дугового зварювання ТДМ-250; підмості збірно - розбірні;
дробина приставна металева; автопідйомник телескопічного типу АП-17А (договір № 1/20 від
09.01.2020 р. на надання послуг автопідйомника телескопічного типу АП-17А зав. № 116, 1985
р.в., СРСР, укладеного ТОВ «СЦ «ВОГНЕТРИВ СЕРВІС» з ПП «Транспромліс»);______________
різака Р 142 «Донметредуктора БПО-5ДС, редукторіа БКО-5РДМ, рукава гумотканевого_______
кисневого, рукава гумотканевого пропанового; балони із стисненим (пропан-бутан) та
зрідженим_________________ ___ ____________________________________________________________
(кисень технічний) газом (договір № б/н від 21.01.2020 р. укладеного ТОВ «СЦ «ВОГНЕТРИВ
СЕРВІС» з ТОВ «ПКФ «Газпромсервіс» на поставку балонів із стисненим (пропан-бутан)______
та зрідженим (кисень технічний) газом);
__________________________________________________
Наказом по підприємству № 6/19 оп від 04.11.2019 р. затверджено:____________________________
- організацію забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту;
______ ______ ________________________________
- створення комісії з перевірки, організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та
інших 313 на відповідність вимогам нормативно-технічної документації;_______________________
- Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту;__________________________________________________________
Наказом по підприємству № 12.1/19 оп від 04.11.2019, головного інженера - Шляхова С.О.,_____
призначено відповідальною особою за облік, зберігання і видачу працівникам підприємства_____
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.______________________________
Ведеться журналу обліку і зберігання засобів захисту.__________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Наявність нормативно - правової документації:
__________________________________________
- Закон України «Про охорону праці»;______________________________________________________
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
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працівників»;
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці‘п ід час виконання робіт на висоті»;
НГ1АОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями >
2£_
- НПАОП 0.00”1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»_________________________________
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;_____ ____________
_
_
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском»
НПАОП 28.52-1.3 1- 13 «Правилами охорони праці під час зварювання металів»;
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання
виробничого обладнання працівниками»;
НПАОП 0.00- 1.16-96 «Правила атестації зварників»;
- ННАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
~ НПАОП 45,2-7.02-12 (ДБН) «Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні
положення»;
«Правила улаштування електроустановок»;
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
НА1ІБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту __
України від 28.07.2010 р. № 327.___
Навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці проводиться у відповідності
до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами за білетами. На підприємстві в
наявності куток з охі >рони праці, який забезпечено плакатами з охорони праці, підручниками.
розроблені навчальн - методичні плани, програми підготовки до іспитів.
но-правової

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

К.А. Чечурін
(ініціали та прізвище)

Реєстрована
територіальному“ ^ органі

у

Держпраці

журналі

обліку
____

суб’єктів

господарювання

у
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Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозвол ів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткованім 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,".

