ДЕКЛАРАЦІЯ
і ЦеЯТр надання адміністративних послуг
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
/</•
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Відомості про роботодавця ТО ВА РИ СТВО З О БМ ЕЖ ЕНОЮ ВІДП О ВІДАЛЬН ІСТЮ _________
«Н АУ КО ВО-ВИ РО БН ИЧЕ П ІДПРИ ЄМ СТВО «СРТ»._________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51938. Дніпропетровська обл., місто К ам ’янське. вулиця М атросова, будинок 19. приміщення 105
місцезнаходження,

________________________________________ 43457890_______________ ,__________________________ __
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________Д иректор Білий Костянтин А натолійович_________________ ________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________________________ тел. (067) 344-21-84.________________________________________
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;

______ ____________________ на о б ’єктах замовника 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 відш кодування наслідків м ож ливої ш коди договір не укладався (згідно з додатком 1 до
П орядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
згідно з Постановою Кабінету М іністрів України від 16.08.2002 № 1788 на ТОВ «НВП «СРТ»
страхування не проводиться тому що не є об’єктом підвищ еної небезпеки._____________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:______ 03 квітня 2020р.______
(дата проведення аудиту)

Я,_______________________________ Білий Костянтин Анатолійович______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
_________________________________ ____________________________________________________________________________ ________ ___________________ _________________________________________________________________

і

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
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки, а саме:
М онтаж, демонтаж, налагодж ення, ремонт, технічне обслуговування маш ин, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до П орядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування-) маш ин, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки, а саме:______________________________________________________
- устатковання для дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і
концентратів у гірничорудній та коксохімічній промисловостях:__________________________________
- технологічне устатковання хімічного, металургійного, коксохімічного, ливарного, виробництв:
Газополум’яні роботи. ____________________________________ ____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива, а саме:
______ _________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- балони із стисненим (кисень газоподібний. 10 од., країна виробник Україна, суміш зварю вальна
на основі аргону. 2 од., країна виробник Україна) та зрідженим газом (вуглекислота. 15 од., країна
виробник Україна, пропан-бутан. 14 од., країна виробник Україна):____________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

- ресивер об ’ємом 0.05 м 3. рік виготовлення 2016, країна виробник КНР.______________________
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

1

______ Кількість робочих місць - 1 1. В ТОМУ числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення
травм - 7._________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______ Адреса розташ ування виробничої бази підприємства: Дніпропетровська обл.. місто
К ам ’янське. вулиця Чайковського. будинок 1/71 (договір оренди виробничої ділянки від
27.02.2020 № 1. укладений з ТОВ «НВФ «СПЕПРЕМ ТЕХНОЛОГІЯ»)._________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

______ Інші відомості: Директор Білий К.А.. начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з
охорони праці В одолазова Л.М . технік з експлуатації та ремонту устатковання Невстакай В.О.
пройшли навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої допомоги
потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки ТОВ «У чбовий центр з охорони праці
«ПРЕСТИЖ » та перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 07.02.2020 № 20-15).
______ Н ачальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з Н ПАОП 0.00-1.82-18
Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і
огрудкування руд та концентратів в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ » та
перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12/1).___________
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 0.00-1.24-10
Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом в ТОВ
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ » та перевірку знань в ком ісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці від 06.02.2020 № 20-12)._________________________________________________________________
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 27.1-1.06-08
Правила охорони праці під час ремонту устатковання на підприємствах чорної металургії в ТОВ
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ » та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці від 06.02.2020 № 20-12/5)._______________________________________________________________
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 27.0-1.01-08
П равила охорони праці в металургійній промисловості в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці
«ПРЕСТИЖ » та перевірку знань в комісії Головного управління Д ерж праці у Запорізькій області
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12-4).
______ Н ачальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 24.1-1.07-10
Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості в ТОВ «Учбовий центр з
охорони праці «П РЕСТИ Ж » та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
06.02.2020 № 20-12/2).________________________________________________________________________
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 27.1-1.09-09
Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії в ТОВ «Учбовий
центр з охорони праці «П РЕСТИ Ж » та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
11.02.2020 № 20-19/4).________________________________________________________________________
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 27.5-1.46-14
Правила охорони праці у ливарному виробництві в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці
«ПРЕСТИЖ » та перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.02.2020 № 20-22/1).

______ Начальник виробництва Рассохін В.А., інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Невстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 23.1-1.01-08
Правила безпеки в коксохімічному виробництві в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці
«ПРЕСТИЖ » та перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.02.2020 № 20-12/2).
______ Начальник виробництва Рассохін В.А. . (V група з електробезпеки, допущ ений до
виконання робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В). інженер з охорони праці
Водолазова Л.М. . (IV група з електробезпеки, допущ ений до виконання робіт в електроустановках
напругою до і вище 1000 В). технік з експлуатації та ремонту устатковання Невстакай В.О. (V
група з електробезпеки, допущ ений до виконання робіт в електроустановках напругою до і вище
1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації
електроустановок спож ивачів в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ » та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 10.02.2020 № 20-18)._____________________________
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Невстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 0.00-1.15-07
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці
«ПРЕСТИЖ » та перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.02.2020 № 20-11).
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 0.00-1.81-18
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працю є під тиском в ТОВ «Учбовий
центр з охорони праці «П РЕСТИ Ж » та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
10.02.2020 № 20-20).__________________________________________________________________________
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 0.00-1.80-18
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «П РЕСТИ Ж » та перевірку знань
в комісії Головного управління Держ праці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 07.02.2020 № 20-16)._______________________________
______ Н ачальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Невстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 0.00-1.76-15
Правила безпеки систем газопостачання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ » та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.02.2020 № 20-19).____________
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 0.00-5.11-85
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «Учбовий центр
з охорони праці «П РЕСТИ Ж » та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
11.02.2020 № 20-19/3).________________________________________________________________________ .
______ Начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці Водолазова Л.М. технік з
експлуатації та ремонту устатковання Н евстакай В.О. пройш ли навчання з НПАОП 0.00-1.71-13
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями в ТОВ «Учбовий центр з
охорони праці «П РЕСТИ Ж » та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
07.02.2020 № 20-17).__________________________________________________________________________
______ Директор Білий К.А.. начальник виробництва Рассохін В.А.. інженер з охорони праці
Водолазова Л.М. пройш ли навчання та перевірку знань з П ож еж ної безпеки посадових осіб
підприємств, установ та організацій в ТОВ «Кольчуга Л ТД » (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань пож еж ної безпеки від 16.01.2020 № 16-01/01).________________________

Технік з експлуатації та ремонту устатковання Невстакай В.О. пройшов навчання та
перевірку знань з П ож еж ної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в
ТОВ «Кольчуга ЛТД» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від
03.01.2020 № 03-01/01)._______________________________________________________________________
______ Безпечне ведення робіт підвищ еної небезпеки та експлуатація устатковання здійснюється
навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який відповідно до своїх посадових
зобов’язань здійсню є нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією технологічного
устатковання._________________________________________________________________________________
______ Наказом від 18.02.2020 № 02-2-Р П призначені особи, відповідальні за організацію та
проведення робіт підвищ еної небезпеки - начальник виробництва Рассохін В.А.. технік
Невстакай В.О._______________________________________________________________________________
______ Н аказом від 20.02.2020 № 0 7 -Р П призначені особи, відповідальні видачу наряд-допусків на
виконання робіт підвищ еної небезпеки - начальник виробництва Рассохін В .А., технік
Невстакай В.О._______________________________________________________________________________
______ Наказом від 20.03.2020 № 23-О П призначені особи, відповідальні за справний стан та за
безпечну експулататцію обладнання, що працює під тиском - технік Н евстакай В.О.___________
______ На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаю ться відповідальними
працівники, які пройш ли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з
питань охорони праці.________________________________________________________________________
______ Перелік робіт з підвищ еною небезпекою затверджено наказом від 18.02.2020 № 02-РП .
Роботи підвищ еної небезпеки проводяться за наряд-допуском відповідно з вимогами НПАОП
27.0-4.03-19.__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

______ Згідно зі ст. 15 Закону У країни «Про охорону праці» на підприємстві створена служба
охорони праці, яка підпорядкована безпосередньо директору ТОВ «НВП «СРТ». Ф ункції служби
охорони праці виконує інженер з охорони праці Водолазова Л.М. (наказ від 17.02.2020 № 01-од).
______ Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «НВП «СРТ» функціонує
Система управління охороною праці (СУОП). затверджена наказом від 20.02.2020 № 04-РП .
______ На виконання вимог Н ПА О П 0.00-4.12-05 на підприємстві створена комісія з перевірки
знань працівників підприємства з питань охорони праці (наказ про затвердження складу комісії з
перевірки знань працівників з питань охорони праці від 20.02.2020 № Р9-ОП).__________________
Голова комісії:
_______________________________________________________________________
- директор Білий К.А.: ______________________________________________________________________
члени комісії:________________ _______________________________________________________________
- начальник виробництва Рассохін В .А.:______________________________________________________
- технік з експлуатації та ремонту устатковання Невстакай В.О.:_______________________________
- інженер з охорони праці Водолазова Л.М.___________________________________________________
______ Голова та члени комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці
ТОВ «НВП «СРТ» навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в
учбових закладах._____________________ ______________________________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в ТОВ «НВП «СРТ» розроблені та
затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:_______________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 20.02.2020 № Об-ОП:________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затверджене наказом від 20.02.2020 № 05-РП :_________________________________________________
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищ еною небезпекою.
затверджене наказом від 20.02.2020 № ОЗ-ОП;_________________________________________________
- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці,
затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ТОВ «НВП «СРТ» від 28.02.2020
№ 02/2020.___________________________________________________________________________________
______ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань

охорони праці та протипож еж ної безпеки» та «Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці». П рацівники проходять перевірку знань з питань охорони праці в обсязі
виконуваної ними роботи в комісії ТОВ «НВП «СРТ» з перевірки знань з питань охорони праці.
______ Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держ наглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9. затверджені та
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-ОІ для електрозварника:______________________________
- інструкція з охорони праці № CPT-OT-Q2 для слю саря-ремонтника:__________________________
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-ОЗ для верстатника спеціальних металообробних
верстатів;____________________________________________________________________________________
- інструкція з охорони праці № CPT-OT-Q4 для електрика цеху:________________________________
- інструкція з охорони праці № CPT-OT-Q5 при виконання стропальних робіт;_________________
- інструкція з охорони праці № CPT-OT-Q6 під час виконання робіт на висоті;__________________
- інструкція з охорони праці № CPT-OT-Q7 під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
- інструкція з охорони праці № CPT-OT-Q8 під час виконання газополум’яних робіт:___________
- інструкція з охорони праці № CPT-OT-Q9 під час виконання робіт із застосування ручного
електрифікованого інструменту;______________________________________________________________
- інструкція з охорони праці № СРТ-ОТ-Ю під час експлуатації посудин, що працюють під
тиском;______________________________________________________________________________________
- та інші._______ _____________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться:____________________________________________________________________
- Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони
праці;
________________________________________________________________________________
- Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_______________________________________________
- Ж урнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.___________________________________________
______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
М інпраці від 29.12.2004 № 336. на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до ш татного розкладу.________________________________________
______ П рацівники, зайняті на виконанні робіт підвищ еної небезпеки, пройшли навчання та
перевірку знань з професій та маю ть відповідні посвідчення.___________________________________
______ Зварник Беренич В.В. пройш ов навчання за професією «електрогазозварник» в навчальновиробничому центрі «П ромислова безпека» (посвідчення від 10.12.2011 № 47-12-2011).________
______ Зварник Сайгак В.А. пройш ов навчання за професією «електрогазозварник» в ПТУ № 26
(диплом HP № 21635748 від 27.06.2003).______________________________________________________
______ Стропальник Коковін В.І. пройш ов навчання та перевірку знань за професією
«стропальник» в К омунальному підприємстві К ам ’янської м іської ради «Н авчально-курсовий
комбінат» (протокол № 75 від 20.12.2018).____________________________________________________
______ При монтажі та ремонті заявленого обладнання не передбачено виконання відповідальних
зварювальних робіт, для забезпечення якості яких нормативно-технічною документацією
передбачена атестація зварників відповідно до НПАОП 0.00-1.16-96 П равила атестації зварників.
______ Слю сар-ремонтник А ртемук А.О. пройшов навчання за професією «слю сар-ремонтник» в
ПТУ № 80 м. Верхньодніпровськ (диплом HP № 12174592 від 16.06.2000)._______________ _______
______ Слю сар-ремонтник Верхогляд Д.А. пройшов навчання за професією «слю сар-ремонтник» в
навчально-виробничому центрі «П ромислова безпека» (посвідчення від 23.06.2017 № 493-1-2017).
______ Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищ еної небезпеки проходять
перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки. Н ПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями, інших нормативно-правових актів з охорони
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ
«НВП «СРТ» (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.02.2020
№ 04Ю П-2020. від 28.02.2020 № 03-1Ю П-2020. від 28.02.2020 № 0 3 /0 п -2 0 2 0 . від 28.02.2020
№ 02-1Ю П-2020. та інші).
_________________________________________________________________

______ Відповідно до вимог П орядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого
наказом
М іністерства
охорони
здоров’я
У країни
від
21.05.2007
№ 246. на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. П рацівники підприємства
пройшли обов’язковий профілактичний медичний огляд за місцем проживання. У відповідності до
вимог ст. 5 Закону У країни «Про охорону праці», працівники підприємства, що зайняті на
виконанні робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатації заявленого устатковання підвищ еної
небезпеки, пройш ли психофізіологічну експертизу у відділі психофізіологічного обстеження ТОВ
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»._________________________________________________
______ Відповідно до п.п. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ТОВ «НВП «СРТ»
забезпечуються санітарно-побутовими приміщ еннями, розташ ованими на самому підприємстві, та
на об ’єктах підприємств-замовників згідно з умовами укладених договорів підряду.____________
______ На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовищ а, підвищ ення існуючого рівня
охорони праці, попередж ення випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та
аварій на 2020 рік.____________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ Для забезпечення виконання виробничої програми в експлуатації знаходяться наступні
машини, механізми та устатковання підвищ еної небезпеки:____________________________________
- ресивер о б ’ємом 0.05 м3. рік виготовлення 2016. країна виробник КНР. Фахівцями
ТОВ «Придніпровський центр технічного аудиту» 18.10.2019 проведено технічне діагностування
ресивера, за результатами якого дефектів не виявлено. Позачерговий повний технічний огляд
ресивера проведено 18.10.2019. За результатами технічного огляду ресивер визнаний придатним
до експлуатації. Щ одо компресорної установки, до складу якої входить ресивер, постачальником ПП «БУДПОСТАЧ» складено та зареєстровано органом з оцінки відповідності ТОВ «Орган з
сертифікації
«П ромСтандарт»
декларацію
про
відповідність
(реєстраційний
№ UA.TR.D.02239-19).________________________________________________________________________
______ Для виконання газополум ’яних робіт на підприємстві є в наявності комплект
газополум’яного обладнання (редуктор балонний пропановий БПО-5ДМ . редуктор балонний
кисневий БКО-50ДМ . редуктор балонний вуглекислотний БУО-5М Г, рукава гумові, різак типу РЗ.
рік виготовлення - 2020)._____________________________________________________________________
______ При виконанні зварю вальних та газополум ’яних робіт підприємством експлуатуються
балони із стисненим та зрідженим газом. Поставку балонів з газами здійсню є ПАТ «Лінде Газ
Україна» (договір поставки промислових газів в балонах від 20.02.2020 № 14035. укладений з
ПАТ «Лінде Газ Україна», дозвіл ПАТ «Лінде Газ Україна» № 20.17.30 на виконання робіт
підвищ еної небезпеки, терміном дії з 14.09.2017 по 14.09.2022. виданий Державною службою з
питань праці) та ТОВ «ДН ІПРО РЕГІО Н ГА З» (договір поставки скрапленого газу в балонах від
24.02.2020
№
01/02/2020/2088.
укладений
з
ТОВ
«ДНІПРОРЕГІОНГАЗ».
дозвіл
ТОВ «ДН ІПРО РЕГІО Н ГА З» № 0417.19.12 на виконання робіт підвищ еної небезпеки, терміном дії
з 26.04.2019 по 26.04.2024. виданий Головним управлінням Держ праці у Дніпропетровській обл.
______ Роботи з монтажу, демонтажу, ремонту, технічного обслуговування обладнання
виконуються з використанням зварю вального обладнання, ручного електроінструменту (кутова
пттііфувальна маш инка М акіта GA6021. зварю вальний апарат ВА РІО -СТА Р 457-2. кутова
шліфувальна маш инка М акіта GA5040). Випробування обладнання та інструменту виконано
електротехнічною лабораторією ПП «Електро-технічна лабораторія» (протоколи від 18.10.2019
№ 1810/1. від 18.10.2019 № 1810/6. від 20.10.2019 № 210). (лист Держ праці (вих. № 12648/1/12ДП-16 від 20.12.2016) щ одо отримання заяви ПП «Електро-технічна лабораторія» на виконання
робіт підвищ еної небезпеки та застосування принципу мовчазної згоди)._______________________
______ При виконанні монтаж них та ремонтних робіт послуги вантажопідіймальними кранами
надаються підрозділами підприємств-замовників згідно з укладеними договорами підряду._____
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II Н П А О П 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці», забезпечені спецодягом, спепвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно
з галузевими нормами (костюм (на 12 міс.). черевики (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска
захисна (до зносу), підш оломник (на 12 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку
додатково: куртка утеплена (на 36 міс.), чоботи (на 36 міс.), підш оломник утеплений (на 24 міс.).
На підприємстві ведеться Ж урнал повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту.______________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

______ ТОВ «НВП «С Р Т » забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з
охорони праці для виконання робіт підвищ еної небезпеки. П ідприємство має комплект НПАОП
відповідно до заявлених видів робіт, а саме: НПАОП 0.00-1.71-13 П равила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-2.01-05 П ерелік робіт з підвищ еною
небезпекою. Н ПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноваж ених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове
положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.15-98 Полож ення про розробку інструкцій з
охорони праці. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт. НПАОП 0.00-1.76-15 П равила безпеки систем газопостачання. НПАОП
0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.
НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила
експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, та інші.________________________________________________________
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами.
і н с т р у к п і я ш ^ ^ ^ і ^ ^ д р а ц і . тощо, які знаходяться у вільному доступі._______________________
вої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному
органі Держпраці о ? ?
2С И ^.

№

у 2 _______ .

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.”.

