Центр надання адміністративних послуг
ДЕКЛАРАЦІЯ
м. Дніпра
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
2

п

.. .
..
Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАММА»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м . Дніпро, Шевченківський р-н, вул. Липинського, буд. 18, офіс 405
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 01528186;
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Сергійчик Герман Володимирович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 744-56-10
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

м . Дніпро, вул. Квітки Основ'яненка, буд. 5а
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
відсутній
(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, Сергійчик Герман Володимирович
(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:
- зварювальні
(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,

кількість робочих місць: 82, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень),
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 13
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор ТОВ «ВП «ГАММА» Сергійчик Г .В . пройшов перевірку знань Законів України «Про
охорону праці», «Про питання загальнообов'язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих відповідно їм нормативноправових актах комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 44 від 07,10.2015 р. (протокол № 87 від 11.02.2016 р.).
Наказом № IQ-ОТ від 30.06.2017 р. створено комісію З перевірки Знань З питань охорони
праці у працівників підприємства. Голова комісії - директор Сергійчик Г.В. та члени комісії:
начальник дільниці Арямний О.Б., начальник виробничої дільниці Ісаенко С.В., інженер З
охорони праці Петров О. В. пройшли перевірку знань Законів 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 відповідно до них нормативно-правових актів комісіями створеними
наказами: Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 44 від 07.10.2015 р.
(протокол № 87 від 11.02.2016 р.), управління Держгірпромнагляду по Дніпропетровській
області № 7 від 06.02.2015 р. (протокол № 331 від 07.05.2015 р.) , розпорядженням № 1085
Київської міської державної адміністрації від 05.09.2017 р. (протокол № 81-482-17 від
15.09.2017 р.)
Наказом № 04-QT від 06.01.2017 р. призначено відповідального за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства підприємства - головного енергетика Сіленко О.М. (V група
З електробезпеки, до та понад 1000 В) , у разі його відсутності - начальник виробничої

іьниці Ісаенко С.В. (IV група З електробезпеки, до 1000 В) , які пройшли перевірку знань
зконодавства про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
алектроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,
НПАОП А.01,001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі
наказу
№ 7
від
06.02.2015 р.
Територіального
управління
Держгірпромнагляду
по
Дніпропетровській області (протокол № 335 від 08.05.2015 р.) та комісією створеною на
підставі наказу № 102 від 27,06.2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 1288 від 17.11,2017 р.)
Наказом № 18-ОТ від 18.07.2017 р. призначено відповідальним за безпеку під час виконання
Зварювальних робіт - начальника виробничої ділянки Ісаенко С.В. (IV група з електробезпеки,
до 1000 В), на час його відсутності - майстра Сергейчика Р.Ю. (IV група з електробезпеки, до
1000 В) , які пройшли перевірку знань Законодавства про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП А.01■001-2014 «Правила пожежної безпеки в
Україні»
комісіями створеною
на
основі
наказу
Головного
управління
Держпраці у
Дніпропетровській області № 405 від 30.11,2016 р. (протокол № 1250 від 23,12.2016 р.), № 102
від 27,06.2017 р. (протокол № 761 від 28,07,2017 р.).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 16-ОТ від 18.07,2017 р. створено службу з охорони праці.
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № ОЗ-ОТ від 04.01.2016 р. затверджено перелік
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкцію з
охорони праці: № 05-ОТ для електрозварника.
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з
питань охорони праці Згідно НПАОП 0,00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці З відмітками проведення первинного, повторного,
позапланового, цільового інструктажів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на Зварювальне обладнання (паспорти,
керівництва з експлуатації, протоколи випробувань, журнал обліку випробувань зварювального
обладнання), яке застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні
строки. Наказом № 22-ОТ від 03.10.2017 р. створено комісію З приймання і перевірки засобів
індивідуального Захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних
документів,
засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на роботи
підвищеної небезпеки,
які декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам
законодавст.йасГ''а^.чщтань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових
актів з ц^орони- правда, під час виконання робіт, які декларуються.
навчання,
Підпииємс'^Я^г~мзе>0'З.Іі&вчально-методичне Забезпечення для організації роботи
переві
охорони праці.
^ щ > в о ї та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Сергійчик Г.В.
(ініціали та прізвище)
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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.".

