/

Д ЕК Л А Р А Ц ІЯ
в і д п о в і д н о с т і матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Т О В А РИ С ТВ О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ю
"СТІЛ І11ВЕСТ Ю К РЕ Й ІІ"_________________________________________________________________
(для ю рид ичн ої особи: найменування ю ридичн ої особи,

Україна. 53040, Дніпропетровська обл.. Криворізький район, село Шевченківське, вулиця
Польова, будинок 33________________________________________________________________________
місцезнаходж ення,

_____________________________ код ЄДРП О У 43231926________________________________________
код згідно з СДРІЮ У,

___________________керівник - директор Засядько Катерина М иколаївна_____________________
прізвищ е, ім ’я т а по батькові керівника,

______________________ тел./факс +38 098 886 83 44______________________________________
номер телефону,телефаксу, ад р еса електрон ної пош ти;

для ф ізи ч н о ї особи — підприєм ця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і ном ер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний ном ер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса ел ек тр о н н о ї пош ти:

•

Роботи підвищеної небезп ек и виконуються згідно з договорами підряду на території
України.____________________________________________________________________________________
м ісце виконання робіт підвищ ен ої небезпеки та/аб о експлуатації (застосування)

маш ин, м еханізм ів, устаткування підвищ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
(найм енування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, ном ер і д ата його видачі)

відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788
від 16.08.2002 року па ТОВ " СТІЛ ІПВЕСТ Ю К Р Е Й І І " страхування не проводиться,
тому, що не є об'єктом підвищ еної небезпеки.
Інформація

про

проведення

добровільного

аудиту з

охорони праці

30.04.2020
т о в «ПромТехДіагностика»
(дата проведення аудиту)

>1. Засядько Катерина Миколаївна
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю рид ичн ої особи
або ф ізичної особи — підприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
іаких

робіт

підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,

механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки:

_____

_________________________

(найм енуван ня виду робіт п ідви щ ен ої небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МІ Іа, крім автомобільних газових балонів, що є
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ємностями для газового моторного палива
та/аб о м аш ин, м еханізм ів,устаткування підвищ ен ої небезпеки, тип або м арка (за наявності)

(балон із зрідженим газом (пропан-бутан технічний) 1 од., Україна, балон із стисненим газом
(кисень) 1 од., Україна, балон для ацетилену 1 од., Україна)_____________________________________
ном ер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконую ться та/аб о експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ан ня відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 7; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:2;
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ен ий ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - Д ніпропетровська обл.
Криворізький район, село Шевченківське, Вулиця Польова, будинок 33; виробничих
об'єктів: 1 виробнича база та о б ’єкти замовника.
будівель і споруд (прим іщ ень), виробничих о б 'є к тів (цехів, д ільн иць, структурних підрозділів)

Інші відомості:Директор Засядько K.M.. головний інженер Кухта С.О., інженер з охорони
праці Лукоянова В.А. пройшли навчання із знання Законодавчих актів з охорони праці.
безпеки праці в галузях, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки.
електробезпеки, гігієни праці, надання перш ої допомоги потерпілим, управління роботами
з профілактики та ліквідації наслідків аварії в

TQB "Н КЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг та

перевірку знань в комісії Головного управління Д ер ж п р ац і у Д ніпропетровській області
(витяг з протоколу засідання комісії з пер евірки знань з питань охорони праці від
02.10.2019 № 10/04)._____________________________________________________________________
____ Д и ректор Засядько K.M.. головний інженер Кухта C.Q.. інженер з охорони праці
Лукоянова В.А.

пройш ли навчання із Н П А О П 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем

газопостачаїіня» в

TOB « Н К І\ «М ОН О ЛІТ» м. Кривий Ріг та перевірку знань в комісії

Головного управління Д ерж праці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 25.09.2019 № 9/26)._________________
_______ Директор Засядько K.M.. головний інженер Кухта С.О.. інженер з охорони праці
Лукоянова В.А. пройш ли навчання із НГІАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м. Кривий Ріг та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
18.09.2019 № 9 / 2 0 ) . _______________________________________________________ __________•
______Директор

Засядько

K.M.

(IV група з електробезпеки, доп ущ ена до роботи в

електроустан овках нап ругою до та понад 1000 В ), головний інж енер Кухта С.О. (IV група з
електробезпеки, д о пущ ена до роботи в е лектроуста н овках напругою до т а понад 1000 В).
напругою до та

понад

1000 В), пройш ли

електроустановок

споживачів

(Н П А О П

навчання П равил

40.1-1.21-98),

П равил

безпечної експлуатації
технічної

експлуатації

електроустановок споживачів в ТОВ "НКЦ "Моноліт" м. К риви й Ріг та перевірку знань
проведену комісією Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 09.10.2019
№ 10/21). наступна перевірка знань 09.10.2020р.).________________________________________

з
______ Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються заявлені роботи підвищ еної
ііебезпеки та персонал, що їх виконує, пройшли навчання в навчальних закладах._______
Працівники, що в и к о т ють роботи підвищ еної небезпеки навчені та мають відповідні
посвідчення: ___________________________________________________________________________
- Електрогазозварник Глущенко О.В. здобув професію електрогазозварник 3 розряду в
МГII I "Алеко" (П освідчення від 14.06.2007 № 02731).____________________________________
- Газорізальник Глущенко О.В. здобув професію газорізальника 4 розряду в ТОВ "ТБК
"IIроміндустрія" (П о св ідчення від 18.06.2007 № 0 0 0 2 7 )._________________________________
11рацівники. які виконують роботи підвищ еної небезпеки в установленому порядку
ііройшли періодичну перевірку знань в комісії підприємства із загального курсу охорони
праці. НІІАОГІ 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання» та НІІАОП 0.00-1.8118 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працю є під тиском»
(протокол № 1-3 від 17.09.2019)._________________________________________________________
(прізвище, ім'я та побатькові осіб, які відповідаютьзадотриманнямвимогзаконодавстваз питаньохоронипраці та промислової безпеки; t
___ Накази з охорони праці:_____________________________________________________________
Н аказ № 1 від 16.09.2019р. про створення служби охорони праці та призначення особи.
в і; щовідальної за охо рону праї п (призначено інженера з охорони праці Лукоянову В. А).
Наказ № 2 від 16.09.2019р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
І Іаказ № 3 від 16.09.2019р. про затвердження переліку робіт з підвищ еною небезпекою, які
виконуються

1Іаказ

на підприємстві.____________________________________________________________

№ 4 від 16 .0 9 .2 0 19р.

про призначення відповідальної особи за збереження в

технічно-справному с тані інструменту ( призначено головного інженера Кухту С .О .).
Н аказ № 5 від 16.09.2019р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі
на роботу та періодичного._______________________________________________________________
Наказ № 6 від 16.09.2019р. про призначення відповідальної особи за електрогосподарство
(призначено головного інженера Кухту С.О.).____________________________________________
Наказ

№

7 від

16.09.2019р.

про призначення

відповідальної особи за безпечну

експлуатацію газополум 'яного обладнання та виконання газополум'яних робіт (призначено
головного інженера Кухту С.О.)._________________________________________________________
Наказ № 8 від 16.09.2019р. про призначення відповідальної особи за справний стан та
зберігання посудин, що працюють під тиском в справному стані та безпечні умови їх
роботи (призначено головного інженера Кухту С.О.)._____________________________________
Робітники, які

виконують

роботи

підвищеної небезпеки, щокварталу проходять

інструктаж і і один раз на рік - спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони
праці.

___________________________________________________________________________________
Працівники зайняті при виконанні робіт підвищ еної небезпеки, навчені та мають

відповідні посвідчення та свідоцтва, отримані v відповідних навчальних закладах.
Згідно з вимогами ст.

15 Закону України «П ро охорону праці» на підприємстві

переглянуте та введене у дію «Положення про службу охорони праці» П 196-03:2018
(затверджене наказом № 1 від 25.11.2019р.).________________________________________________
Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних,
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону
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України «Про охорону праці» на підприємстві у 2020 році переглянута структура служби
охорони праці (наказ № 20 від 0 8 .0 1.2020р.').________________________________________________
1Іереглянуті та затверджені відповідні інструкції з охорони праці за професіями, а
саме: Інструкції з ОП №1 для електрогазозварника. № 2 для газорізальника._____________
На підприємстві ведуться наступні ж у р н ал и :_______________________________________________
-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________________
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;___________________
-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;__________________________________
-видачі інструкцій з охорони праці;____________________________________________________
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищ еної небезпеки;________
-видачі нарядів;_______________________________________________________________________
-реєстрації аварій;_____________________________________________________________________
-протоколів п еревірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС;____________________________________4_____
-реєстрації нещ асних випадків на виробництві; ___ _______________
-обліку та зберігання засобів захисту.__________________________________________________
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини,
механізми, устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі на цистерни транспортні для
ііеревезення зрідженого вуглеводневого газу (паспорти, керівництва з експлуатації, акти
технічних оглядів, графіки обслуговувань)._________________________________________________
Постачання балонів на підприємство постачальником ТОВ «Д Н ІП РО П РО М С ІН ТЕ З» та
за необхідності ним і ремонтуються (договір поставки № 505 та договір оренди № Р-505.
укладені від 01.11.2019 р., дозволи на виконання роботи підвищ еної небезпеки № 300.12.15
терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022. № 1168.13.30
терміном дії від 06.1 1.2013 до 05.11.2018 з продовженням до 05.11.2023. № 10.17.30
терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022)._________________________________________________
експлуатаційної докум ентації,

За безпечне викон ання робіт підвищ еної небезпеки та безпечну експлуатацію машин,
механізмів та устаткування підвищеної небезпеки на підприємстві наказами призначені
відповідальні п осадові особи.____________________________________________________________
Основними виробничими факторами, які можуть виникнути в процесі виконання робіт
підвищеної небезпеки, що характеризують небезпечність будов, споруд, обладнання,
технологічних процесів об'єкта господарської діяльності та речовин, що виготовляються,
переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території є: загазованість і
запил е ність повітря р обочої зони, небезпечні д ії робочих органів машин, устаткування і
транспортних засобів, підвищені рівні шуму і вібрації, можливість падіння з висоти самого
працюючого або різних деталей і предметів, використання обладнання, що працю є під
тиском

вище

атмосферного,

а також

фактори

мікроклімату

(температура

повітря,

швидкість руху повітря), недостатня освітленість робочої зони тощо.____________________
Працівники ТОВ " СТІЛ ІН В ЕС Т Ю К РЕ Й Н ” в повному обсязі забезпечені спецодягом
та засобами індивідуального захисту (каски, щитки зварника, захисні окуляри, та інш.)
відповідно до вимог Н ПАОГІ 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я
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при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці за
професіями.

______________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту

На підприємст ві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру
НПАОП, а саме:
ЗУ № 229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.____________________
Пост КМ У № 1107 від 26.10.2011р П орядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устатковання
підвищеної небезпеки (зі змінами)._________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями.________________________________________________________________________________
НПАОП

0.00-7.17-18

Мінімальні

вимоги

безпеки

і

охорони

здоров'я

при

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.____________
Н ПАОП

0.00-4.12-05

Типове

положення

про

порядок

проведення

навчайня

і

перевірки знань з питань охорони праці.___________________________________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.___________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.____________
Н П А О П 40.1 -1.07-01 П равила експлуатації електрозахисних засобів._________________
НПАОП 40.1 -1.2 1-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Н П АОП 0.00-1.76-15 П равила безпеки систем газопостачання._____________________
НПАОП 0.00-1.81-18 П равила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює п ід тиском._______________________________________________________________________
Наказ

МОЗ

№

246

від

21.05.2007р.

П орядок

проведення

медичних

оглядів

працівників певних категорій_______________________________________________________________
_____ Бібліотечний ф онд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів
з охорони праці, стандартів (ГОСТ. Д С ТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП. ДБН,
тощо) та технічної документації Ф онд систематично поповнюється новими виданнями.
зберігається та актуалізується.______________________________________________________________
Для виконання заявлених видів робі підприємство використовує наступні засоби:
газополум’яне устаткування (редуктора: пропановий, кисневий, ацетиленовий та рукав
кисневий) 2 0 18р.в., Україна; різаки газо-кисневі, 2019, Україна;газовий різак типу Р1
«ДО Н М ЕТ» 150 (II) 2018 р.в.. Україна.___________________________________________________
На

підприємстві

навчальними

та

обладнано

наочними

кабінети

посібниками

з

охорони
охорони

праці,
праці,

оснащені
актами

оргтехнікою,

законодавства та

державними міжгалу зе вими та галузевими нормативними актами про охорону прац і.
методичною

і довідковою

літературою,

навчальними

програмами,

необхідними

для

інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і
охорони праї іі.

________ ____________________ ___ ____...._........ ... _.....

При прийомі працівників на роботу у ГОВ "СТІЛ ІН В Е С Т К Ж Р Е Й Н " проводиться під
розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки
впливу шкідливих виробничих факторів. Структура підприємства, підпорядкованість і
розподіл

відповідальності

посадових осіб, що наведені в посадових інструкціях та

/
розпорядчих документах забезпечують додержання вимог законодавчих і нормативних
актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищ еної небезпеки. Товариство
забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони праці. Обладнаний кабінет
для проведення вступного інструктажу та навчальні аудиторії для навчання з питань
охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені навчальні програмі! га
екзаменаїпйні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.
н орм ати вн о-п равової т а ^ ^ е р іа л ь н о -т е х н іч н о ї бази н авчально-м етодичн ого забезпечення)

K.M. Засядько
(ініціали т а прізвищ е)

Декларація
територіальному

зареєстрована
у журналі
органі
Держ праці

обліку

су б’єктів

господарювання

у
р.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних да^и х 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.” .
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