
Центр надання адміністративних 
м. ДніпраДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази £̂>(0/0 — о/*р- 
вимогам Законодавства З питань охорони праці'

послуг

-

1  —

1 _____  2 2 ”
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Чистий ВИД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Богми, буд. 24

місцезнаходження, 
код ЄДРПОУ 37425845;

код згідно з ЄДРПОУ,
Директор Приходько Дмитро Володимирович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
(050) 4512713, 4isvidkanal@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
Роботи виконуються на території м. Дніпро та 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

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, директор, Приходько Дмитро Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогаь 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робін 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах
(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: 5, 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): 1 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор ТОВ «Чистий ВИД» Приходько Д.В. пройшов перевірку Знань Законів України « Пре 

охорону праці», Кодексу цивільного Захисту України, Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійногс 
захворювання, які спричинили втрату працездатності» комісією створеною на підставі наказі 
Головного управління Держпраці у Київській області № 2977 від 01,12.2017 р. (копія витягу г 
протоколу № 81-113-18 від 16.02.2018 р.).

Наказом № 2 від 14.02.2018 р. створено комісію З перевірки знань з питань охорони праці ; 
працівників підприємства. Голова комісії — директор ТОВ «Чистий ВИД» Приходько Д.В. та члені 
комісії: головний інженер Приходько Р.В., начальник дільниці Кобзар Д.Є. пройшли перевірку
Знань Законів України «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту України, Закон; 
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку нг 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» комісіє* 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 2977 ві; 
01.12.2017 р. (копія витягу з протоколу № 81-113-18 від 16.02.2018 р.), комісією Головногс 
управління Держпраці у Дніпропетровській області створеній наказом від 27,06.2017 р. № 10̂  
(копія витягу 3 протоколу № 07-18Д),
Голова комісії - директор ТОВ «Чистий ВИД» Приходько Д.В. та члени комісії: головний 

інженер Приходько Р. В . , начальник дільниці Кобзар Д.Є. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-
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5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
створеній наказом від 27,06.2017 р. № 102 (копія витягу з протоколу № 02-18Д).

Наказом № 3 від 14,02.2018 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства — головного інженера Приходько Р.В. (IV група 
з електробезпеки, до 1000 В), на час його відсутності - начальника дільниці Кобзаря Д.6. (IV 
група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань спеціального навчання по 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (копія витягу 3 протоколу № 03-18Д від 16,02.2018 р.) після
проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»,

Наказом № 4 від 14,02.2018 р. призначення відповідальним за підготовку, організацію та 
безпечне проведення газонебезпечних робіт, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах та видачу нарядів-допусків на їх виконання - начальника 
дільниці Кобзаря Д.Є., на час його відсутності - головного інженера Приходько Р.В., які 
пройшли перевірку знань після спеціального навчання по НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу З протоколу № 02-18Д від 16.02.2018 р.).

Робітники ТОВ «Чистий ВИД», які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах (Задорожний К.М., Артеменко А.М.) пройшли 
перевірку Знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області створеній наказом від 27.06.2017 р. № 102 (копія витягу З
протоколу № 02-18Д) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань 
Наказом по підприємству № 1 від 14.02.2018 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 № 5 від 14.02.2018 р. затверджено перелік
інструкцій 3 охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі Затверджено інструкції 3
охорони праці: № 1 при виконанні газонебезпечних робіт, N[• 2 при виконанні робіт в колодязях,
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку Знань та відповідні інструктажі з
питань охорони праці згідно НПАОП 0. і00-4.12-05 «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 3
питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного,
позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
У ТОВ «Чистий ВИД» в наявності необхідна експлуатаційна документація для виконання робіт

підвищеної небезпеки, які декларуються.
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими

засобами індивідуального Захисту. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні
строки. Наказом № 9 від 14.02.2018 р створено комісію 3 приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних
документів.

- переносний однокомпонентний газоаналізатор моделі Д030Р-С-П, інв. № 3, 2017 р.в,, 
Україна;

- протигази шлангові, інв. №№ 1, 2, Україна, 2 од.;
- каски страхувальні, 2017 р. виготовлення, Україна;
- пояси запобіжні універсальні лямкові, інв. №№ 4, 5, 2017 р. в., Україна;
- набір слюсарного інструменту, що унеможливлює виникнення іскри.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
ТОВ «Чистий ВИД» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на 

роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:
- Закон України «Про охорону праці»;
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»;
- НПАОП 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 праці»;
- НПАОП 0,00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів 

про охорону праці, що діють на підприємстві»;



- НПАОП 0.00-7,11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»;

- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт»;

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи З інструментом та пристроями»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
Матеріально-технічна база відповідає вимогам Законодавства З питань охорони праці і 

дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів З охорони праці, під час виконання 
робіт, які декларуються.

У ТОВ «Чистий ВИД» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютери, навчальними та наочними
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими 
нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними
програмами, Забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для
проведення інструктажу консультацій працівник питань трудового
законодавства,

нормати
праці, перевірки Знань з питань охорони праці.

ої та м а т е X  бази, навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрова 
органі Держпраці

_____ Приходько Д ■В .
(ініціали та прізвище)

суб'єктів господарювання у територіальному

Примітки: 1. Фізична особа - підприв^їі^Сій»о^Жідписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимої'~П8рядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеноі небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеноі 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.".


