Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра
вх. Л
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Д ЕК Л А РА Ц ІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

В ідомості про роботодавця Т О В А РИ С ТВ О З О БМ ЕЖ Е Н О Ю
В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ю П У С К О Н А Л А ГО Д Ж У В А Л ЬН А О РЕА Н ІЗА Ц ІЯ
«С П Е Ц Е Н Е РГО М О ІІТ А Ж »
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49101, Д ніпропетровська обл., місто Д ніпро, вулиця К ороленко, будинок 37
місцезнаходження.

__________ код ЄДРПОУ23945223:
код згідно з ЄДРГІОУ,

Директор Кошель Володимир Васильович
прізвище, ім'я та по батькові керівника.

тел. 0967382212,

електрона адреса: ooosem@ukr.net

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;

Н а об’єктах замовника на території Дніпропетровській 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 І до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від
16.08.2002 №1788 страхування не проводиться так як товариство не є об’єктом
підвищеної н ебезп еки .____________
____
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф ормація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________________

відсутньо

____________ _

(дата проведення аудиту)

Л,

Кошель Володимир Васильович

(прізвище, ім’я га по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтвердж ую відповідність м атеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування п ідвищ еної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки т< або машин, механізмів.

2
устаткування 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: 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2;
кількість робочих місць, у тому числі тих.
на яких існус підвищений ризик виникнення травм

офісне приміщення розташоване за адресою: 49101, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вулиця Короленко, будинок 37
1 дільниця електромонтажних та пусконалагоджувальних робіт,
будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор - Кошель Володимир Васильович пройшов перевірку знань з
курсу «Охорона праці-загальний курс» комісії з перевірки знань з питань 011
Головного управління Держпраці у Київський області (протокол від 15.12.2016 року
№81-449-16, посвідчення №449-01-2016), навчання в ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА
БЕЗПЕКА».
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці,
наказ від 03.02.1996 року №04-ПБ/1996 та наказ про аміну в складі комісії від
12.04,2018р. №07-ПБ, члени якої: директор - Кошель Володимир Васильович, замісник
директора Іщик Людмила Єлисеївна, інженер з налагоджування й випробувань Кошель
Володимир Михайлович пройшли перевірку знань комісії з перевірки знань з питань
ОП Головного управління Держпраці у Київський області та Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (з курсів: «Охорона праці-загальний курс»
протокол від 15.12.2016 року №81-449-16. посвідчення №449-01-2016 навчання в ТОВ
«НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА», та витяг з протоколу від 29.03.2018 року №16-18,
посвідчення №16/1-18-10, №16/1-18-11), навчання в Д11 «ІІРИДІЇ 11ІРОВСЬКИЙ ЄТЦ»;
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» Витяг
з протоколу №251 від 20.12.2016 р. посвідчення №02076, витяг з протоколу №019 від
07.02.2018 р. посвідчення №00716, 00717 навчання ГОВ «УГ СПЕКТР».
Відповідальним за: безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та
безпечне виконання робіт на висоті, облік, організацію своєчасного огляду,
випробування та зберігання поясів та пристосувань, ведення «Журналу обліку та
випробування поясів та пристосувань» призначено інженера з налагоджування й
випробувань Кошеля Володимира Михайловича, накази від 12.04.2018р. №12-ПБ та від
12.04.2018р. № 11-ПБ, який пройшов перевірку знань комісії з перевірки знань з питань
ОП Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області (з курсів: «Охорона
праці-загальний курс» витяг з протоколу від 29,03.2018 року №16-18, посвідчення
№16/1-18-111, навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ СТЦ»; НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», витяг з протоколу №019
від 07.02.2018 р. посвідчення №00717 навчання ТОВ «УК СПЕКТР».
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом підприємства від 02.02.1996 року №01-ГІБ/1996 створено службу з
промислової безпеки та охорони праці. Наказом від 10.04.2018 року № 01-ГІБ функції
служби з промислової безпеки та охорони праці покладено на: директора Кошеля
Володимира Васильовича. Наказами віл 12.04,2018р№ 03-ПБ, від 12,04.2018р.№04ПБ. затверджено перегляд та затвердження посадових інструкцій. І Іаказами від

02.02.1996 №03-ЛБ/1996 та від 12.04.2018р. №02-ГІБ переглянуто, затверджено та
введено в дію: «Положення про СУОП», «Положення про службу охорони праці»,
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці» «Положення про комісію з питань охорони праці підприємства» «Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту»
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Робітники підприємства: налагоджувальник контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики 4 р., посвідчення від 14,02.2018р. №0157 TQB «УК СПЕКТР»;
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 4 р, посвідчення від
05.04.2018р. №0623 ТОВ «УК СПЕКТР» проходять навчання (програми навчання
затверджено наказом від 12.04.2018р. №06-ІІБ) перевірку знань, що підтверджується
протоколами від 16.04.2018р. №№01, 02. 03. 04, 05. комісії з перевірки знань з питань
охорони праці ТОВ ПНО «СГІЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ»: ( Закон «України про охорону
праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти
підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з
охорони праці, в об'ємі виконуваних робіт і ЮТ №№1-27; «Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті», НПАОП 0,00-1.15-07, «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» І1ПАОП 40,1-1.21-98; НПАОІІ 40.1-1.32-01 «Правила
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0,00-1.7113; «Система стандартов безопасности труда. Охрана труда и промышленная
безопасность в строительстве» (ДБМ) НПАОП 45.2-7.02-12), відповідні інструктажі з
охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ від
12.04.2018р. №05-ПБ, в тому числі №11 - інструкція з охорони праці під час виконання
робіт на висоті, №12 інструкція з охорони праці при виконанні робіт на лісах та
підмостях; №28 інструкція з охорони для електромонтеру з ремонту і обслуговування
електроустаткування; №29 інструкція з охорони для налагоджувальника контрольновимірювальних приладів та автоматики
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від
12.04.2018р. № 11-ГІБ. В наявності необхідна експлуатаційна документація на
обладнання, в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної
небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації на: пояси запобіжні з
наплічними і ножними лямками 2ІІЛ-2 - 2 од. та пояси запобіжний безлямочний з
ланцюговим стропом 2ПБ2 - 2 од. - акт випробування від 16.04.2018р. №01 комісії
ТОВ ПНО «СГІЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ» Риштування пересувні збірно-розбірні ПСП2000-8,9 -Іод. акт випробування від 16.04.2018р. №03 комісії ГОВ ГІНО
«СГІЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ». дробина приставна - 1 од. акт випробування від
16.04.2018р. №02 комісії ТОВ ПНО «СІІЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ».
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Працівники ТОВ ПНО «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ» забезпечені спецодягом та
засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0,00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», що використовують за
призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників.
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Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки. В офісному приміщенні обладнано куток з промислової
безпеки та охорони праці. В наявності: наглядні плакати, посібники в електронному
варіанті з промислової безпеки та охорони праці.
На підприємстві мається: затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці - наказ №06-ПБ від 12.04.2018р., положення
про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони праці затверджено
наказом від 12.04.2018р. №02-ПБ, екзаменаційні білети з перевірки знань з навчання з
питань охорони праці.
Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з
промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про об'єкти підвищеної
небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОГІ
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0,001.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском,
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання. НПАОП 40.1-1.21-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. «Правила охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами

індивідуального захисту, НЛАОГІ 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони
праці НПАОП 0.00-4.12-05, Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони п р ац і. НІ ІА РІЇ 0.00-4.09-07 Типове положення про
комісію з питань охорони праці підприємства, НІ1АОГІ 0,00-4.15-98 Положення про
розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і
затвердження власником нормативних актів, що діють на пі; іриємстві, НПАОП 0.007.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників. ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) Система стандартів безпеки
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення).
бази, навчально-методичного забезпечення)

К ош ель В.В.
(ініціали та прізвище)

Д екларація зареєстрована у ж урналі обліку су б ’єктів господарю вання у
територіальном у
органі
Д ерж праці
20
р.

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.”.

