/

Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
'^^ссс г^'/дор № г с -го/<$
охорони праці
П-о-р^ц
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ІСТА-ЦЕНТР"

(для ю риди чної особи: найменування ю р и ди ч н ої особи ,

_______________ 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30,

код згід н о з Є Д Р П О У 23073489,_______________
м ісц езнаходж ення, код згід н о з Є Д РП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, ном ер телеф ону,

голова правління Ковальчук Володимир Петрович , тел.: 790-75-26, факс: 790-75-25,_______________
телеф аксу, адреса ел ектронної пошти;

ista @пас-І5Іа.<ір.иа_____________________________________________________________________
для ф ізи чної о со б и - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер обл ік ов ої картки платника
податків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пошти;

______________________________ 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 30______________________________
місце виконання р обіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди Приватне акціонерне товариство
(найменування стр ахової компанії,

«Українська пожежно-страхова компанія» , строк дії - 1 (один) рік, договір обов'язкового_________
страхування серії 220/01 № ЦВ 006/170997 від 23.11.2017 року.____________________________________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ не проводився_____
(дата проведення аудиту)

Я , ____________________________ Ковальчук Володимир Петрович____________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю р и ди чн ої особи
__________________________________________________________ ____________________ ___________________________________________________________________________________________ >

а бо ф ізи чної особи - підприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки:
Експлуатація технологічних транспортних засобів (п.5 додатку 7 Порядку),______________________
а саме:__________________________
п ідви щ ен ої небезпеки та/або машин, м еханізм ів,

Ш табелеукладач самохідний електричний «STILL» EGV 16, рік випуску 2006; країна___________
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

виробник - Німеччина, державний номерний знак Т06824 АЕ. зареєстрований Головним управлін
ням Держпраці у Дніпропетровській обл.. 15 липня 2014 p.. свідоцтво АЕ 002993;
Електронавантажувач вилковий «STILL» RX20-20 , рік випуску 2011 , країна виробник -________
ном ер партії, дата виготовлення, країна походж енн я, які

Німеччина, державний номерний знак Т06826 АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці
у Дніпропетровській обл., 15 липня 2014 p., свідоцтво АЕ 002995;_________________________________
Електронавантажувач вилковий TOYOTA 7 FB20. рік випуску 2008 , країна виробник - Японія,
державний номерний знак Т06825 АЕ. зареєстрований Головним управлінням Держпраці у______
Дніпропетровській обл.. 15 липня 2014 p., свідоцтво АЕ 002994;_______________________________

Електроштабелер триколісний «STILL» GX 13, рік випуску 2005 , країна виробник
_________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Німеччина, державний номерний знак Т 06821 АЕ. зареєстрований Головним управлінням
Держпраці у Дніпропетровській обл., 15 липня 2014 р„ свідоцтво АЕ 002990;__________________
Ш табелеукладач самохідний електричний «STILL» EGV 16, рік випуску 2006 ; країна - ______
виробник Німеччина, державний номерний знак Т 06823 АЕ, зареєстрований Головним________
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. 15 липня 2014 p.. свідоцтво АЕ 002993;
Автонавантажувач вилковий D 50.33 DIMEX. рік випуску 1999 . країна виробник______________
Німеччина, державний номерний знак Т 07569 АЕ. зареєстрований Головним управлінням_____
Держпраці у Дніпропетровській обл.. 14 листопада 2016 p.. свідоцтво АЕ 004095;_____________
Електрокар ЕП - 011.2. рік випуску 1995 . країна виробник -Болгарія, державний номерний
знак Т 07470 АЕ . зареєстрований Головним управління Держпраці у Дніпропетровській обл..
01 червня 2016 р„ свідоцтво АЕ 003818;
Електронавантажувач ЕВ - 735.33, рік випуску 1991, країна виробник- Болгарія, державний
номерний знак Т 07571 АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у______________
Дніпропетровській обл., 14 листопада 2016 р„ свідоцтво АЕ 004097;__________________________
Електронавантажувач ЕВ - 717.45, рік випуску 1996. країна виробник - Болгарія, державний
номерний знак Т 07570 АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у______________
Дніпропетровській обл.. 14 листопада 2016 p.. свідоцтво АЕ 004096;__________________________
Автонавантажувач вилковий ДВ - 1794. рік випуску 1995. країна виробник - Болгарія._________
державний номерний знак Т 07471 АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській обл., 01 червня 2016 p., свідоцтво АЕ 003819;
Електронавантажувач STILL R50, рік випуску 1983, країна виробник - Німеччина, державний
номерний знак Т 07474 АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у______________
Дніпропетровській обл., 01 червня 2016 p., свідоцтво АЕ 003822._______________________________
кількість робочих місць - всього по підприємству 157, задіяних в заявлених роботах 7,_________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 7,______________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
будівель і споруд (приміщ ень) - 10,___________________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - цехів - 3, стр. підрозділів - 7.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Для виконання заявлених робіт на підприємстві розроблена та функціонує
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
система управління охороною праці, а саме : переглянуто та введено в дію «Положення про
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
службу охорони праці ПрАТ «Іста-Центр» затверджено наказом від 20.01.2012 р. № 05,_________
«Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці" на
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з охорони праці,
ПрАТ «Іста-Центр» затверджено наказом від 22.04.2014 р. №55._______________________________
Працівники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих_____
навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи.__________________
________Працівники проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично.___________
________Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та індивідуальними засобами захисту
згідно встановлених норм.____________________________________________________________________
Працівники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями._________________________
________На підприємстві переглянуті та затверджені посадові інструкції та інструкції з ОП.______
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Переглянуті та затверджені:
програма вступного інструктажу з охорони праці;___________________________________
________
перелік робіт з підвищеною небезпекою;____________________________________________
перелік професій і посад працівників, яким видаються безкоштовно спецодяг,_______
___________ спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту згідно встановлених норм;________
________
перелік осіб які повинні проходити попередню і періодичну перевірку знань з ОП.
Голова правління ПрАТ "Іста-Центр" - Ковальчук В.П., пройшов перевірку знань Законів______

України "Про охорону праці", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра нездатності", "Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки" та прийнятих відповідно до нормативно правових актів комісією, створеною на підставі наказу від 07.10.2015 р.№ 44 Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 463 від 02.06.2016 р.)_______
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 05 від_____
16.01.2018 p.). Голова комісії Абрамов Сергій Федорович та члени комісії: головний енергетик
Ж данов Олександр Іванович, головний механік Богдан Ю рій М иколайович, інженер - теплотех
нік М еркулов Дмитро Ю рійович, начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки _____
Петренко Антон М иколайович пройшли перевірку знань з Законів України "Про охорону праці",
"Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та про
фесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про о б ’єкти підвищеної_____
небезпеки" та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів; комісіях, створених на
згідно наказу № 44 від 07.10.2015 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській______
області, проходив навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" (витяг з протоколу № 124 від 08.07.2016 p.),
наказу №405 від 30.11.2016 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу № 287 від 05.04.2017 p.), наказу № 44 від 07.10.2015 р. Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області, (витяг з протоколу № 1094 від 10.11.2016 p.), наказу
№ 102 від 27.06.2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу № 889 від 30.08.2017 p.), наказу № 213 від 01.02.2017 р. Головного управління_______
Держпраці в Київській області (витяг з протоколу № 38-КС 13-17 від 27.02.2017 p.). який_______
пройшов навчання в ПВНЗ ІПО "КСИМЕ".____________________________________________________
Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ "Учбовий комбінат________
"Дніпробуд" по НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажу
вальних робіт"(витяг з протоколу № 476 від 24.05.17 р.)_________________________________________
Витяг з протоколу № 825 від 02.09.2016 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці, яка перевірила знання: НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електростановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" у головного
інженера Абрамова С.Ф. (IV група), виданий ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд"._____________
Витяг з протоколу № 408 від 04.05.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці, яка перевірила знання: НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електростановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" у головного
енергетика Ж данова О .I. (V група), виданий ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд".______________
Витяг з протоколу № 328 від 14.04.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці, яка перевірила знання: НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електростановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" у головного
механіка Богдана Ю .М. (IV група), виданий ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд".______________
Витяг з протоколу № 922 від 08.09.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці, яка перевірила знання: НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електростановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" у інженера теплотехніка М еркулова Д.Ю . (IV група), виданий ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд".________
Витяг з протоколу № 328 від 14.04.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці, яка перевірила знання: НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електростановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" у началь
ника ВОП та ПБ Петренко A.M. (IV група), виданий ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд".______
Водії навантажувачів пройшли навчання та перевірку знань на підприємстві по________________
«Правилам охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12_______________
(розділ 14 п. 6); «Правилам охорони праці під час навантажувально-розвантажувальних робіт»
НПАОП 0.00-1.75-15 (розділ 2 п. 7); (витяг з протоколу № 24 від 23.05.2018 р.):М аксимець О.M.,
Воробйов О.Я., Кучеренко С.М., Щ ебуняєв В.І., Невшупа С.Г., М отайло Є.Г., Волков Д.І._______
Водії навантажувачів пройшли перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної______
експлуатації електроустановок споживачів", "Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів" на ПрАТ "Іста-Центр" (протокол №5 від 12.02.2018 р.)_____________________________
Водії мають професійну кваліфікацію, отриману в ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд"

\
V

(посвідчення № 12448,31768,2745,2747,4634,2742,2739).
Відповідальним за технічний стан, реєстрацію, облік, утримання в справному стані та__________
безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів, які зареєстровані на підприємстві,
наказом № 60 від 05.07.18 р. призначено головного механіка Богдана Ю .М ., який пройшов
навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» по «Правилам охорони
праці під час вантаж но-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15.
(витяг з протоколу № 476 від 24 травня 2017 р.)
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_______________________
- Реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;______________________
- Ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;_____________
- Реєстрації інструкцій з охорони праці на виробництві;____________________________________
- Обліку видачі інструкцій на виробництві;_________________________________________________
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;_____________________________
- Журнал введення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони п р а ц і.
Кабінет з охорони праці забезпечений нормативно-правовою документацією з охорони праці:
Закон України "Про охорону праці";
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 перевірка
знань з питань охорони праці»;____________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно - розвантажувальних робіт»;
«Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших____________
технологічних транспортних засобів» затверджено 27.01.2010 р. наказом № 9 Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;____________
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;__________
«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві» затверджений постановою КМУ від 30 11.2011 р.
№1232.
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
«Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»,_____
270;
о в о їт а м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення).

_________ В.П. Ковальчук_________
(ініціали та прізвищ е
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ована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному органі
20/^ф. №

Примітки:

1. Ф ізична о со б а - підприєм ець своїм підписом надає згод у на об р о бк у персональних даних з м етою
забезпечення виконання вим ог Порядку видачі дозволів на виконання робіт п ідви щ ен ої небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, м еханізм ів, устатковання підви щ ен ої небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер об л ік о в о ї картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які через
св о ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
дер ж авн ої податкової сл уж би і мають відмітку в паспорті.

