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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТК УКРАЇНА ІНЖИНІРИНГ"
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. ВУЛИЦЯ ПАНІКАХИ. будинок 2
місце її держ авної реєстрації,

Е/ТРПОУ 41356097. СУСАЄВ ВАЛИМ БОРИСОВИЧ. +380983880343.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника номер телефону, телефаксу,
т £ к и к г а і п е @ ; е т а іІ .с о т _________________________________________________________________________________________
адреса електронної пошти;
для ф ізичної 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;

на об'єктах зам овни ка на тер и то р ії Д ніпропетровської області.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки, т а /або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інф ормація про н аявн ість договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків мож ливої шкоди відсутня________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф ормація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутня

(дата проведення аудиту)

Я. СУСАЄВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ_____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність м атеріально-технічної бази та умов праці
вимогам закон одавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищ еної небезпеки т а /а б о експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів,
устаткован н я підвищ еної небезпеки;

Роботи, шо виконую ться на висоті понад 1.3 метра: Роботи верхолазні:_______________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки т а /а б о машин, механізмів, устаткування підвищеної

Зварю вальні роботи.________________________________________________________________
небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місив - 6. в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ри зи к виникнення
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

травм - 3 . 1 адм ін істрати вн а будівля, побутові приміщ ення.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів,

Роботи п ланується виконувати на об'єктах замовників.______________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Сусаєв В.Б.. виконроб Шарандо А.Ю.. майстер Афанасьєв С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

пройшли навчання в ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань законів та нормативно-правових
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

актів з охорони праці в обсязі загального курсу у комісії Головного управління Держпраііі у
Запорізькій області (протокол № 1.05-18 ОП від 11.05.2018 р.).
Директор Сусаєв В.Б.. виконроб Шарандо А.Ю.. майстер Афанасьєв С.О. пройшли навчання в ФОП
Макаров Д.В. та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» у комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол №
4.1.05/18 від 15.05.2018 р.І.
Директор Сусаєв В.Б.. виконроб Шарандо А.Ю.. майстер Афанасьєв С.О. пройшли навчання в ФОП
Макаров Д.В. та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» у комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(протокол № 5.1.05-18 від 15.05.2018 р.1.
Директор Сусаєв В.Б.. виконроб Шарандо А.Ю.. майстер Афанасьєв С.О. пройшли навчання в ФОП
Макаров Д.В. та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 11.5/18 Е від
16.05.2018 рЛПрисвоєно IV групи з електробезпеки.
Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.
Робітники Горб Д.О. та Довбиш С.В. здобули професійну підготовку за фахом верхолаз на курсах
перепідготовки при ТОВ "УК Спектр” (протокол № 108 від 18.05.2018р.). присвоєний шостий
кваліфікаційний розряд.
Робітник Нікішов М.С. посвідчення зварника № 90-ДН-58 від 03.05.2018р.. видане ТОВ ПНП
«Коксохімтепломонтаж»
Робітники Горб Д.О.. Довбиш С.В. та Нікішов М.С. пройшли перевірку знань з загальних питань
охорони праці, інструкцій з охорони праці, в комісії підприємства (протокол № 1 від 28.05.2018 р.).
Робітники Горб Д.О.. Довбиш С.В. та Нікішов М.С. пройшли перевірку НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії підприємства (протокол № 2 від
28.05.2018 р.). Присвоєно II та III групи з електробезпеки.
Робітники Горб Д.О.. Довбиш С.В. та Нікішов М.С. пройшли перевірку НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті», в комісії підприємства (протокол № 3 від
29.05.2018 р.).
Робітники Горб Д.О.. Довбиш С.В. та Нікішов М.С. пройшли перевірку знань. НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в комісії підприємства
Гпротокол № 4 від 29.05.2018 р.).

Наказ № 1 від 17.05.2018 р. про створення служби охорони праці на підприємстві та
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

п ри зн ачен н я особи виконроба Ш арандо А.Ю.. відповідальної за охорону праці.
інструктажу

з

питань

охорони

праці,

експлуатаційної документації,

засобів

індивідуального

захисту,

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

На ви кон ан н я вим ог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
полож ення про порядок п роведення навчання і перевірки зн ан ь з п итан ь охорони праці»
н аказом № 5 від 22.05.2018 р. створена комісія з перевірки зн ан ь з п итан ь охорони праці.
у складі:
голова комісії - ди ректор Сусаєв В.Б.;
члени комісії: - виконроб Ш арандо А.Ю.;
_______________- м айстер Афанасьєв С.О.
Н аказом № 11 від 25.05.2018 р. на підприємстві ТОВ «МТК УКРАЇНА ІНЖИНІРИНГ» створена
комісія д л я випробування риш тувань, запобіж них поясів, страхувальних засобів у складі:
голова комісії - ди ректор Сусаєв В.Б.:
члени комісії: - виконроб Ш арандо А.Ю.:
_______________- м айстер Афанасьєв С.О.

На підприємстві ТОВ «МТК УКРАЇНА ІНЖИНІРИНГ», наказом № 4 від 21.05.2018р.
затвердж ен і т а введені в дію інструкції з охорони праці:
- Інструкція при експлуатації ручних електром аш ин, ручного електроінструменту,
переносних електросвіти льни ків та подовжувачів:
- Інструкція з надан ня перш ої медичної допомоги при нещ асних випадках на
виробництві:
- Інструкція з ОП під час ви кон ан ня робіт на висоті
- Інструкція з охорони праці верхолаза.
- Інструкція з охорони праці електрозварни ка.
Тексти інструкцій є стислими, зрозум ілим и і не допускаю ть різних тлумачень.
Інструкції по формі і зм істу відповідаю ть вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення
про розроб ку інструкцій з охорони праці».
В едеться внутріш ня докум ентація по дотрим анню вим ог техніки безпеки та охорони
праці. Н аданий перелік ж урналів з охорони праці та пожежної безпеки, яки й ведеться
на підприємстві, затвердж ен ий д и ректором підприємства:
• Ж урнал реєстрації вступного інструктаж у з п итан ь охорони праці.
• Ж урнал реєстрації інструктаж ів з п итань охорони праці.
• Ж урнал протоколів перевірки знань.
• Ж урнал реєстрації осіб, потерпілих від нещ асних випадків.
• Ж урнал обліку, перевірки т а випробування електроінструм ента.
• Ж урнал реєстрації інструкцій з п итан ь охорони праці.
• Ж урнал реєстрації інструктаж ів на робочому місці.

В едеться необхідна експлуатаційна та рем он тна документація.
Б езпека працівників при виконанні робіт підвищ еної небезпеки забезпечується:
- проведен ням навчання і перевірки зн ан ь в комісії підприєм ства з п итан ь охорони
праці:
- до роботи допускаю ться особи не молодш і за 18 років, які маю ть відповідну
кваліфікацію :
проведен ням вступного інструктаж у, інструктаж у на робочих місцях.
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 9 від
24.05.2018 р.. працівники ТОВ «МТК УКРАЇНА ІНЖИНІРИНГ», які виконують роботи з підвищеною
небезпекою забезпечені спецодягом: каски будівельні, щитки захисні, монтажні пояса, зачіпи
тросові, карабіни сталеві, несучі і страхувальні канаті, фал страхувальний двійний Такти
випробувань №1.2 від 29.05.2018р.). віпрямляч для дугового зварювання ВД-306М1. підмості
будівельні (огляд проводиться кожен раз після установки! респіратори, спецодяг утеплений.
рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані.
окуляри світлозахисні, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби
індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального
захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених
робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення
- Закон України «Про охорону праці».
- Закон України «Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України «Про охорону праці»
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування! машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки».
- 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 підчас 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 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що
діють на підприємстві.
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників.
Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами,
технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки
проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з
поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні
шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та
засоби захисту від них тошо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та
нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці,
підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші
інформаційні матеріали. Наказом № 12 від 29.05.2018 року виконроба Шарандо А.Ю. призначено
відповідальною за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, положення, інструкції з
охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань
охорони прапі. Наказом № 13 від 29.05.2018 року виконроба Шарандо А.Ю. призначено
відповідальним за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в
нормативну документацію з охорони праці.
навчально-методичного забезпечення.

СУСАЄВ В.Б.
(ініціали та прізвищ е)

[підпис]
31

___ 05

2018 р.

Д екларація зареєстрован а у ж урналі обліку суб'єктів господарю вання у тери торіальном у
органі Держпраііі

2018 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.’’.

