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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної оази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ПРИВАТНЕ НІНІ І РИС М Т Ш »НА УНОВО-ВИРОБНИЧЕ 11ЇДІ І РІК Ш Ш І
«СПЕПТЕХ КАПІТАЛ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

5(700. Дніпропетровська

обл.. м. Вільногірськ. аул. Степова , руд. 12.
місцезнаходження.

3787.(4 43
код зг ідно з СДІ’ І ІОУ.

директор ЯськоКатеринаВладцславівгіа
прізвище, ім'я та по батькові керівника.

(067) 5234373. specieh.sk upikr.net
номер те.'іефону. і е.іефакс). адреса електронної пошти
для фізичної особи

підприємця: прізвище, ім'я та но батькові, серія і помер паспорт а.

ким і коди видатні, місце проживання, реєстраційний помер облікової картки платника
податків, номер телефону телефакс)', адреса електронної пошти:

5.1'7.00, Дніпропетровська обл,, м Вільногірськ. вуї. Степова, буд. 12
місце виконання робі т підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

та згідно укладених договорів на об'єктах замовників.
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 дні а його видачі)

інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився
(лага проведения л \ д ш \ )

УїЛсько Катерина Владиславівна
(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:
Роботи, що викопуються па висоті понад 1,3 метра; земляні роботи, що виконуються
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної

на глибині понад 2 метри або н зоні розташування підземних кому нікаці ік. роботи_
небезпеки та або машин, механізмів, уегаї кования підвищеної небезпеки.

верхолазні: робо ги в діючих електроустановках напругою понад 1 000 В (до 10 кВ
ВКЛЮ ЧНО)

_______ ____________

пн або марка ы паяні тезі), номер партії, дата виготовлення.

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

ос і

отримання відповідного дозволу.
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кількість робочих МІСЦЬ.
v томv числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

і

_______

будівель і споруд (приміщень).

__________________ J ________ _____________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Ін ш і в ід о м о с т і

Заступника директоре! МатвійчукаЯЗ. А/, наказом по підприємству
(прізвище, ім'я та по батькові осіб), які відповідають

№ 5 від 31. 05.2016 призначено відгювіОа.іьпим за дотриманням вимог законодавства
лі „(отриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

з питань охорони праці та промне.твої детски. Наказом № 6 від 31.05.2016 функції
наявністю служби охорони прані, інструкцій про проведення навчання та

служби охорони праці директор поклала на себе. На підприємстві переглянуто ...... .

.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисгу.

наказом Аз

г
4 -V

І
Л

4
чз

від 31.05.2016«1 іоложення про службу охорони праці» й «Положення про

нормативно-правової га viaгеріа.іьнот ехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджені
наказом № 22 від 11.11.2011. На підприємстві навчання . перевірка знань та проведення
інструктажів з питань охорони праці здійснюється згідно «Положення про проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві переглянуто
наказом М> V від 31.05.201 бпосадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праці,
інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки [за. . переліком 19
примірник ів), в тому числі інструкцію № 10 з охорони праці при виконанні робіт на
висоті, інструкцію Nu 16 з охорони праці при виконанні робіт з інструментом та
пристроями, інструкцію Ай Ні з охорони праці під час виконання робіт на висоті з
використанням спеціальних страхувальних засобів та інст рукцію ^ підготовки та
безпечіщго ж^)вссНмшя>га^оііе&ез>3£Цних^ робіт. Наказом № 12 від ОЇлГСЯ)! 7 на
підприємстві створено, „комісію з перевірки тань з питань охорони праці .Директор
9 ?сько К.В., заступник директорії ЧатвііічуіА В.М. її начальник відділу матеріальнотехнічного забезпечення ,Філобок .1.1. пройшли навчання загальних питань з охорони
праці в . 1.11 «Придніпровський ПІЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці і ’ Дніпропетровській області (протокол № 36 35-16 від 24.06.2016).
Директор Я сько К В., заступник директора Матвійчук В.М. її начальник відділу
матеріально-технічного забезпечення Філобок А.І. пройшли навчання Н11АОГІ 0.00-1.1507 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» в Д ІЇ «Придніпровський
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 1 іповного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 36 11-І" від 22.03.2017),Директор Я сько К.В.. заступник
директора Натвійчук В.М, її начальник відділу матеріально-технічного забезпечення
Філобок А.І. пройшли навчанняНПАОП 0.00-5.11-85 « Типова інструкція з організації
безпечно о ведення газонебезпечних робіт» в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 36 і 2- І " від 20.03.2017). Директор Я сько К.В., заступник директора Матвійчук В.М.
її начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Філобок А.І. пройшли
навчання Hl 1.1 Ol І 45,2-Д3)2-12 «Система стандартів безпеки праці. Схорона праці і
промислової безпеки у буоівництві (ДВІІ)» в Д І Ї «Придніпровський .ЕТЦ» та перевірку
знань,, в по місії і алое ного управління Держпраці і' Дні праце тройськіїї області (протокол
АЬ 5/3-1 ’ від,, 16.02. 201 ] . Директор Дсько І/. В.. заступник директора Матвійчук В.М. її
начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Філобок А.І. пройшли
навчаиияНІІА011 0.00-1, 11-13 «Правила охорони прані під час роботи з інструментом
та пристроями» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань, в комісії І уловного
управління (.ержпраці у Дніпропетровській області (протокол № 5 4-17.від 16.02ДО] 7J.
Директор Ясько К.В ,, заступник директора Матвійчук В.М. її начальник відділу
матеріально технічного забезпечення Філобок А. І. пройшли навчанняНПАОТІ 40.1-1.21-
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мі

робіт: за орлині за цію безпечного проведення газонебезпечних робіт, } Іактом № 2 1 від
1)5.1)3.61)16 призначено особу (начальник відділу матерісєіьнд-технічного забезпеченій!
Філобок А. і), яка мас право видавати наряди на виконання газонебезпечних
робіт. Пактом
22 від 05.03.2018 право видачі иарядів-дстусків на виконання робіт в '
діючих електроустановках напругою понад 1000 В покладено на заступника директора
Матвійчука В. М. На підприємстві наказом № 23 від 06.03.21)15 затверджено перелік
осіб, які мають право бути керівниками робіт, допусканими, наглядачами, членами
бригади. Зовнішнії7 огляд засобів індивідуального захисту проводиться один раз у десять
днів.Допуски до стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по
підприємству. При допуску до роботи робітники проходять інструктаж у
встановленому порядку з пишань охорони праці на робочому місці (за особистим
підписом). Робітникам вилаються інструкції з безпечних метолів робіт. На
підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з
експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Д ля виконання робіт
підвищеної небезпеки і шо декларуються, на підприємстві с в наявності наступні засоби
Індивідуального захисту: пояси запобіжні (інв, №М: ", 5, 9), фали запобіжні типу 1Ф А.
страхувальні мотузки, драбини, комплекти верхолаза {карабіни / запобіжні верха,пізні
пристрої: затиски ручні для тросу;страхувальні, опорні та допоміжні канати:
затискачі: пристрої для спуску: засоби з'єднання; технологічне пристосування тощо),
металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками,уловлювачі__з вертикальним
каїнітом,робочі сидіння розміром 300 х 600 мм.риштування типу .'1РСП-200.рятувальна
мотузка, засоби підмощування, огородження,сітки захисні, цист или. козирки,сходи,
трапи й містки, що мають огорожу, знаки безпеки.сумки, підсумки,ковпачки захисні,
футляри чохли:газосигналізатор типу «Страж АгОВК»: газоаиалізатор типу «МІС951151).: 11 або] пі електррінстр) \і іеніпу з ізольованими ручками: ізолювальні штанги та
кліщіліскт ровим ірю ваїьні
кліщі: покажчики
напруги.Чскробезпечний
піструмент (калоші діелектричні, рукавиці діелектричні:килимки
. діелектричні:
газоаналізащор-лампа .11ВВК: молотки сл юсарні, в т. ч. з кольорову м еталу: інвентарні
(цінні; огородліссіиоігзііаки сигнальні, таблички попереджувальні і підставки до
них.переносиі вибухизііхішц ні світильники напругою не вище 12 В (лампи акумуляторні):
протигази шччцгові ПШ; спеціальне взуття: чоботи, черевики без металевих цвяхів й
підковок із неслизькоідУПдошвою).надійні засоби сигналізації й зв'язку з автономним
живленням тощо.Представлено результати випробувань поясів запобіжних; поясних
карабінів: рятувальних мотузок й драбин (протоколи від І ".04.2018). Випробування
поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузок проводяться 1 раз в 6
місяців то керівництвом особи, що, відповідає за випробування засобів індивідуального
захисту. Показом Лі: 11 від 02,03.2018 па підприємстві створено комісію з проведення
випробувань засобів індивідуального захисту. Колеси пояс і мотузка мають інвентарні
бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Представлено акт
випробування від 07.03.2015 на герметичність шлангових протигазів. Протигази
пер евіряють
на
герметичність
перед
виконанням
колісної газонебезпечної
роботи. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводіввигогноа. носачів. Па підприємстві с необхідна нормативнотехнічна документація іі
розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки,
Па
Підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання
на роботу (попереднії! медичній) огляд) та протягом т р удо во ї оіяльцості (періодичні
медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників
певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21 травня 2007 року N 246 (заключний акт про проходження періодичного медичного
о, >.іяо\ працівників, виданийЗО. 05.2018 КЗ «ДМК.П №2» Дніпропетровської обласної
іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог
■Положення про порядок забезпечення працівників сне ці а, іы 111,и
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захистуя.
індивідуального
зо захисту відповідають вимогам Технічного регламенту

НІ1А011
одягом,
Засоби
засобів
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індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках
облік) . Па підприємстві є в наявності нормативно-правові акти і охорони праці, в
тому числі Вікон України.«Про охорону прані», НІ/АОП 0.00-1.15-0'] «Правила охорони
праці при виконанні робіт на висоті»,НІ1А0 П 0.00-1. 1-13 «Правила охорони праці під
час роботи з інструментом та пристроями», ІІІІ.Ю П 0.00-5,11-55 « Типова інструкція
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»,
НПАОП 45.2-7.02-12
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві
(ДК1І; . 1ПІЛОТІ 10,1 - 1.21-05 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,НГІАОП
40.1-1,32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок», «Правила пожежної безпеки» тощо. Наказом .У1 12 від 05.03.2018
заступник директори Машвійчук В. М. призначено особою, відповідальною за облік,
зберігання та актуаліза цію фонду нормативна- правових актів з охорони праці.
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки. Па підприємстві ведуться: .журнал реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці; жу р нал реєстрації інструкцій з охорони праці;
журнал реєстрації видачі, інструкцій з охорони праці; .журнал обліку і зберігання
електрозахисиих засобів; .журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал
приймання
та____ _
______ _огляду
риштувань та помостів; .журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання
газонебезпечних робіт; журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту,
трансформаторів
та
ін.; журнал
обліку
робіт,
що
виконуються
за нарядами і розпорядженнями; журнал, обліку та огляду такелажних засобів,
механізмів та пристроїв; журнал огляду елементів спеціальних страхувальних
засобів. ІІаказом Ліз 14 вії) o5.U5.2a h s віопрвідальниг.і за проведення первинного, та.
повторного інструктажів на робочому місці, а також; за ведення журналів призначено
заступника директора Матвійчука В.М.Підприємство уклало договір 2'" 5 від 25.01.2018
з
електровимірювальною
лабораторієюПриватного
виробничо-комерційного
підприємства «Волновод» (свідоцтво про атестацію за .Vй ПЧ-07-0/1160-2014 від
12.09.2014).Для виконання земляних робіт підприємство орендує будівельну техніку за
договором надання послуг механізмами № 11 1-09/1 7 від 11,09,2017 з Фізичною особою
підприємцем І ерасимовим J.B. (дозвіл № 400,14.15 від 02.07.2014).

К.В. Ясько.
(ініціали та прізвище)

Збчсрвня 2018

Декларація
гериторіальному

"у журналі
Держпраці

обліку суб єктів
-* 5?

господарю вання

2 0^

у

р.

іІримітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом падає згоду на обробку персональних даних з мстою
забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки.
.1 Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які
через свої ре.ііі ій11і переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті ".
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