ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

гпослуг
м. Дніпра
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Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САБ ЦЕНТР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 4 офіс 403
місце її державної реєстрації,

_____________________код ЄДРПОУ 41633693._______________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

Паук Андрій Федорович тел. (096) 506-55-09 E-mail: sabtsentr kr ros(a),ukr.net
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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, номер облікової картки платника податків номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______на об’єктах замовника на території Дніпропетровської області________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_______________________________________відсутня________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________________відсутня_____________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Паук Андрій Федорович__________________________________________________________,
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти_____ ___ ______ ____________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії дата
виготовлення . країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місиь - 4, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -2, 1
адміністративна будівля, побутові приміщення_________________________________________
кількість робочих МІСЦЬ. В ТОМУ числі тих, на яких

існує

підвищений

ризик

виникнення травм

Роботи планується виконувати на об’єктах замовників і визначаються згідно погодженими з
«Замовником» ППР та ПОР;______ _______________________________________________
будівель і

споруд

(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць. СТРУКТУРНИХ підрозділів)

Інші відомості: Директор Паук А.Ф. пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»
м. Кривий Ріг та перевірку знань законів та нормативно - правових актів з охорони праці в обсязі
загального курсу (посвідчення № 154-18-09, комісія Криворізького гірничопромислового управління
Головного управління Даржпраці у Дніпропетровській області протокол №153/4.20-2018 від
15.02.2018). начальник дільниці Палій І.Ю. пройшла навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і
навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань законів та нормативно - правових актів з охорони праці в
обсязі загального курсу (посвідчення № 505-16-09. комісія Криворізького гірничопромислового
управління Головного управління Даржпраці у Дніпропетровській області протокол №697 від
10.11.2017) . інженер по ОП ТПкафенко Н.О. пройшла навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і
навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань законів та нормативно - правових актів з охорони праці в
обсязі загального курсу (посвідчення № 505-16-10. комісія Криворізького гірничопромислового
управління Головного управління Даржпраці у Дніпропетровській області протокол №697 від
10.11.2017)
Директор Паук А.Ф. пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг та
перевірку знань «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення №
153-18-11, комісія Криворізького відділення інспекції Держенергонагляду Дніпропетровській області
протокол №212 від 01.03.2018). Присвоєно IV групу з електробезпеки. Начальник дільниці Палій
І.Ю. пройшла навчання в ТОВ НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення № 0005747. комісія Криворізького

гірничопромислового управління Головного управління Даржпраці у Дніпропетровській області
протокол №494 від 08.07.2017). Присвоєно IV групу з електробезпеки. Інженер по ОП Шкафенко
Н.О. пройшла навчання в ДП НКК «Кривбасбуд»
м. Кривий Ріг та перевірку знань «Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів» (посвідчення № 00006686. комісія
Криворізького
гірничопромислового
управління
Головного
управління
Даржпраці
у
Дніпропетровській області протокол №479 від 29.08.2017'). Присвоєно IV групу з електробезпеки.
Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.
Робітник Фесенко О.С. здобув професійну підготовку за фахом електромонтер охоронно пожежної сигналізації на курсах в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг
(свідоцтво № 053-18-02, протокол кваліфікаційної комісії №053 від 16.02.2018), присвоєний IV
кваліфікаційний розряд.
Робітник Данілович О.А. здобув професійну підготовку за фахом
електромонтер охоронно - пожежної сигналізації на курсах в ПЗ «Центр професійної освіти і
навчання» м. Кривий Ріг (свідоцтво № 053-18-01. протокол кваліфікаційної комісії №053 від
16.02.2018), присвоєний VI кваліфікаційний розряд. Робітник Зейкан С.В. здобув професійну
підготовку за фахом електромонтер охоронно - пожежної сигналізації на курсах в ПЗ «Центр
професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг (свідоцтво № 065-18-01, протокол кваліфікаційної
комісії №065 від 02.03.2018), присвоєний IV кваліфікаційний розряд.
Робітники Фесенко О.С., Данілович О.А., Зейкан С.В. пройшли перевірку знань з загальних
питань охорони праці, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки, в комісії підприємства
(протокол № 1 від 05.01.2018р.)
Робітники Фесенко О.С., Данілович О.А., Зейкан С.В. пройшли перевірку знань з «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії підприємства (протокол № 2 від
06.01.2018р.). Присвоєно III групу з електробезпеки._____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки);

Наказ № 6 від 03.01.2018р. «Про створення служби охорони праці» на підприємстві та
(наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної

призначення інженера по ОП Шкафенко Н.О. відповідальної за охорону праці._______________
документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально - технічної бази навчально- методичного забезпечення)

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» наказом № 5
від 03.01.2018р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, у складі: голова комісіїдиректор Паук А.Ф., члени комісії: начальник дільниці Палій І.Ю., інженер по ОП Шкафенко
Н.О.____________________________________________________________________
Наказом № 20 від 01.03.2018р. призначена відповідальною за безпечне проведення робіт в
діючих електроустановках напругою понад 1000 В - начальник дільниці Палій І.Ю.
При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:
прилад комбінований мультіметр ДТ-830В (12.07.2017р. проведена перевірка в ДП
«Кривбасстандартметрологія)
мегаометр М410014 (10.07.2017р. проведена перевірка в ДП «К ривбасстандартметрологія)
- омметр М372 (10.07.2017р. проведена перевірка в ДП «Кривбасстандартметрологія)
Наявність служби охорони праці:
На підприємстві наказом № 6 від 03.01.2018 року
створена
служба з охорони праці, наказом № 3 від 03.01.2018 року затверджено положення про службу.
ІтЬормаиія про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні
праці по професіям та видам робіт згідно положення:
Наказ № 9 від 05 січня 2018 року; Наказ №10 від 05 січня 2018року; Наказ №11 від 05 січня 2018
року;
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по форму і
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці»
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці.
Перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві:
• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці
• Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки
• Журнал протоколів перевірки знань
• Журнал обліку видачі інструкцій по охороні праці та пожежної безпеки на підприємстві
• Журнал реєстрації нарядів - допусків

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- Проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці
- До роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію
- Проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони пусті:
На підприємстві наказом № 5 від 03.01.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань,
з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по
охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної допомоги, та мають посвідчення про
перевірку знань.
Прізвище та ім’я
по батькові

Посада

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці,електробезпека,П
ТЕЕсп.ПБЕЕсп

Місце проведення
навчання

Паук Андрій
Федорович

Директор

№153-18-11
Від 15.02.2018р.

№ 154-18-09
Від 15.02.2018
IV

ПЗ «Центр
професійної
освіти і навчання

Шкафенко
Наталія
Олександрівна

Інженер з охорони
праці

№ 505-16-10
Від 15.07.2016 р.

№494-16-03
від 08.07.2016
IV

ПЗ «Центр
професійної
освіти і навчання

Палій Інна
Юріївна

Начальник дільниці

№505-16-09
від15.07.2016р.

№0005747
від 18.10.2016
IV

ПЗ «Центр
професійної
освіти і навчання

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», які виконують роботи з
підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: каски будівельні, щитки захисні, монтажні пояса,
зачіпи тросові, карабіни сталеві, підмості будівельні (огляд проводиться кожен раз після установки),
респіратори, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти
шкіряні, окуляри світлозахисні та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального
захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008р.
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на
устаткування та обладнання;
Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчальнометодичне забезпечення.
- Закон України «Про охорону праці»
- Закон України «Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України «Про охорону
праці»»
- Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
- НПАОП 0,00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
- НПАОП 0.00-1,15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
- НПАОП 0.00-4,01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
- НПАОП 0,00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці
НПАОП 0,00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

-

НПАОП 0.00-4,15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників
НПАОП 0,01-1.01-04 Правила пожежної безпеки в Україні
НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 Охрана труда и промышленная безопасность в
строительстве
НПАОП 0.00-6.02-04 Положення розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпеки при роботі з інструментом та пристроями
НПАОП 0.01-142-86 Правила пожарной безопасности при проведении строительно
монтажных работ
ГОСТ 12.4.01-1-89
ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация
НПАОП 27.0-4.02-07 «Порядок применения нарядов-допусков при производстве работ
повышенной опасности»

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та
методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних
умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань.
Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативно - правовими
актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами,
наглядними матеріалами тощо.

Паук А. Ф._____
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
_____ 20 р. №

.

Примітки:

1. Ф ізична о со б а - підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробк у персональних даних з
м етою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної
небезпеки.
2. Реєстраційний номер обл ік ової картки платника податків не зазначається фізичними особам и,
які через св о ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це
відповідном у органу дер ж авн ої податкової служ би і мають відмітку в паспорті.".

