
ДЕКЛАРАЦІЯ Центр Ні »них послуг
л. Дніпра

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законо^а^ства^з ̂ niTapj^j^
охорони праці ■ с̂

Відомості ПРО роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТАЄІК» 49035, , м. Лнпро, вул. Водіїв, буд. 16А, ЄДРПОУ: 30670125______

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження , код згідно з ЄДРПОУ,

Стась Олексій Станиславович, 3778683______________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,. телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області________________________________________
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 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «СТАС І
К» страхування не проводиться, так як він не є об'єктом підвищено ї небезпеки______________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) . .

. Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився_____
(дата проведення аудиту)

Я, Стась Олексій Станіславович_____________________________________________________
(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___________________________________і
1. 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 (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу^ 

___________робочих місць -7 , в тому числі на яких існує підвищений ризик - 2____
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

одна адміністративна будівля та побутові приміщення_______________________________________  і
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Стась О.С. та інженер з охорони прані Павленко В.В. (витяг з протоколу 
№28-17/1 від 15.15.06.2017). головний інженер Пікалов С.М. (витяг з протоколу №133 від 
11.11.2015), головний механік Дзивииький В.В. (витяг з протоколу №326 від 11.11.2015) пройшли 
навчання з законодавчих та нормативно-правових актів з охорони прані. а саме: Законодавства 
України про охорону праці, про загальнообов ’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, Про 
об ’єкти підвищеної небезпеки та прийнятих до них видповідних нормативно-правових актів в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській_____області та Територіального управління Держгірпромнагляду у
Дніпропетровській області відповідно_________________________________________________ і
Головний інженер Пікалов С.М. та інженер з охорони праці Павленко В.В. (4 гр. до 1000В) (витяг з 
протоколу № 324 від 10.11.2015), головний енергетик Огуриов П.В. (5 гр. до 1000В та понад) (витяг 
з протоколу №61 від 10.03.2015) пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів, 40.1-1.07-01 Правила будови електроустановок, 
Правила експлуатації електрозахисних засобів, Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Законодавство про охорону праці, Правила пожежної безпеки в УКК «ПРОФІЛАИН», 
перевірка знань комісією Територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській
області_______________________________________ _________________________________
Головний інженер Пікалов С.М., інженер з охорони прані Павленко В.В., головний механік Дзивииький 
В.В. (витяг з протоколу №296 від 16.10.2015) пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 Правша 
безпечної роботи з інструментом та пристроями в УКК «ПРОФІ ЛАТІН», перевірка знань комісією
Територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області_________________^
Головний інженер Пікалов С.М., інженер з охорони прані Павленко В.В., головний механік Дзивииький 
В.В. (витяг з протоколу №317 від 06.11.2015) прошили навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 Правша 
охорони праці під час виконання робіт на висоті в УКК «ПРОФІ ЛАЙН», перевірка знань комісією 
Територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області________________



прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
Наказом від 01.10.2015 № 1-ОТ призначено відповідальним за охорону праиі головного інженера 

Шкапова С.М., наказом №1бОТ від 21.09.2017 головного механіка Дзивииького В.В., наказом №ЮОТ 
від 16.12.2016 головного інженера Пікалова С.М. призначено відповідальними за безпечне виконання
робіт, що декларуються___________________________________________________________
В ТОВ «СТАЄ ІК » створена служба ОП, яка працює у відповідності до вимог Системи управління 
охороною праиі (СУОП), наказ по підприємству від 05.10.2015р. №2-ОТ
наявністю служби охорони праці,
Наказами №2-ОТ від 05.10.2015 р. та № 90Т від 14.11.2015 на підприємстві затверджений склад 
комісії з перевірки знань з питань ОП в складі: Пікалов С.М. (голова комісії), Крутенко Д.В., 
Нагорний І.А., Лобода В.В., Павленко В.В.
Наказом № 12QT від 07.09.2017 року переглянуті інструкиії з охорони праиі на професії та на види
робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:____________________:
№1 -  під час виконання робіт на висоті:__________________________________________ і
№3 -  при роботі із застосуванням драбин і драбинок;
№4 -  при застосуванні запобіжних поясів;
№6 -  при виконанні зварювальних робіт; 
інструкцій про проведення навчання та

Робітники підприємства своєчасно проходять навчання, перевірку знань з охорони праиі 
(пуотокол останньої перевірки знань в об’ємі «Загального курсу» від 22,01,2017 №2, «Інструкиії з 
охорони праиі під час виконання зварювальних робіт» та «Інструкиії з охорони праиі під час 
виконання робіт на висоті» від 22,01,2017№3).
Електрозварники мають кваліфікаиію звауювальника: Велииький Віталій Миколайович (посвідчення 

ДН-55-1246, допущений до дугового зварювання) та Скакуненко Микола Миколайович (посвідчення 
ДН-4-594).
Відповідні інструктажі з охорони праиі. які реєструються в журналах рекомендованої форми. 
Допуск праиівників до виконання робіт підвищеної небезпеки здійснюється після відповідного 
стажування на робочих місиях. Відповідні інструктажі з охорони праиі, які реєструються в 
журналах рекомендованої форми здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праиі». затверджене наказом № 2-ОТ від 05.10.2015, 
Пояси запобіжні, використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та 
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаиійні випробування відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатаиії виробників (протокол№21 від 28.11.2017у). 
Драбини, драбинки використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та 
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаиійні випробування відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатаиії виробників (дата останнього огляду 12.02.2018).

Підприємство забезпечено нормативно-правовою базою в повному обсязі, в тому числі:
Закон України «Про охорону праиі»:
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті»;
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеною небезпекою»;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праиі»:
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праиі»:
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праиі»:
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення праиівників спеціальним одягом 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та інш.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та 
промислової безпеки, розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праиі. розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони
праиі, «Пам ’ятки безпеки при виконанні робіт підвишенної небезпеки________________________ ..

нормативно- правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення.

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

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Стась О.С.
(ініціали та прізвище)(підпис)


