Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимін
законодавства з питань охорони праці

а\т

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«ЕНЕРГОСИЛА ДНІПРО»._______________________________________________________ _
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

Юридична адреса: 49034 Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, будинок 143.____________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Код СДРПОУ 41595611____________ _______________________________________________
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

Директор ТОВ «ЕНЕРЕОСИЛА ДНІПРО» Еончаров Олександр Володимирович_________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

Тел/факс +38 067 566 72 43, energosiladp@gmail.com.___________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області та на об’єктах Замовника
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:
дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
(найменування страхової компанії,

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я, Еончаров Олександр Володимирович, директор ТОВ «ЕНЕРЕОСИЛА ДНІПРО»,
(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:
а саме верхолазні роботи.
_________________________ _____
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

Кількість робочих місць (при виконанні робіт що декларується) - 5, в тому числі тих,
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 5.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість будівель і споруд - 1, кількість цехів (виробничих підрозділів) - 1.

____

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості заступник директора-головний інженер Долгов Вадим Борисович
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають

(перевірка знань комісією Еоловного управління Держпраці у Дніпропетровській області
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці».
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
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протокол TOB «Учбово-курсовий комбінат

ПРОФІ ЛАЙН» №43/4.5/2018 від 05

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

березня 2018 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №2 від
11 січня 2018 року).
Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки під час виконання верхолазних робіт відповідно до наказу №14ОП від 03 липня 2018 року призначено начальника дільниці Кривошею Богдана
Васильовича

(перевірка

знань

комісією

Головного

управління

Держпраці

у

Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі
загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ
ЛАЙН» №9 від 17 січня 2017 року; перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол №2 ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ
ЛАЙН» від 11 січня 2018 року).
За наказом №1-ОП від 09 листопада 2017 року на підприємстві створено службу
охорони праці в кількості однієї особи - інженера з охорони праці. Обов'язки інженера з
охорони праці виконує, згідно наказу №1-ОП від 09 листопада 2017 року, заступник
директора-головний інженер Долгов Вадим Борисович (перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативноправових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбовокурсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №43/4.5/2018 від 05 березня 2018 року; перевірка
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №2 від 11 січня 2018 року).
Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці
(СУОП).
Розроблені та введені в дію наказом №3-ОГІ від 15 листопада 2017 року інструкції з
охорони праці, у том числі:
- інструкція з охорони праці №9 при виконанні робіт на висоті;
- інструкція з охорони праці №17 при виконанні верхолазних робіт;
- інструкція з охорони праці №19 при роботі з підйомника.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок
навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «ЕНЕРГОСИЛА ДНІПРО»,
яке введено в дію наказом № 2-ОЛ від 15 листопада 2017 року. Вступний інструктаж з
питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові
та

позапланові

інструктажі

проводяться

відповідальними

особами

відповідно

до

законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях. Розроблені програми навчання
та білети для перевірки знань.
Наказом №12-ОЛ 02 липня 2018 року створено комісію з перевірки знань з питань
охорони праці в складі: голови комісії заступника директора-головного інженера Долгова
Вадима Борисовича (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у

з
Дніпропетровській

області

законів

та нормативно-правових актів з ОП в обсязі

загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ
ЛАЙН» №43/4.5/2018 від 05 березня 2018 року; перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбово-курсовий
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №2 від 11 січня 2018 року) і членів комісії: начальника дільниці
Кривошеї Богдана Васильовича (перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в
обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбово-курсовий комбінат
ПРОФІ ЛАЙН» №9 від 17 січня 2017 року, і перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбово-курсовий
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» №2 від 11 січня 2018 року) та виконроба Долгова Олега
Борисовича

(перевірка

знань

комісією

Головного

управління

Держпраці

у

Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі
загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ
ЛАЙН» №9 від 17 січня 2017 року, і перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ
ЛАЙН» №2 від 11 січня 2018 року).
На підприємстві працюють атестовані верхолази:
- Решетило

Олександр

Григорович

-

посвідчення

верхолаза

№01230

від

05.07.2018р.:
- Пашистий Сергій Миколайович - посвідчення верхолаза №01191 від 16.07.2018р.
Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з
охорони праці в повному обсязі комісією підприємства. Протокол №1 від 10 липня 2018
року

про

перевірку

загальнообов'язкове

знань

державне

Законів

України

соціальне

«Про

страхування

охорону

праці».

від нещасного

«Про

випадку на

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Протокол перевірки знань №3 від 10 липня 2018 року про перевірку знань Законів
України при роботі на висоті згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07. прийнятих по ним
нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №3-ОП
від 15 листопада 2017 року при виконанні робіт на висоті (ЮП №9) та верхолазних робіт
(ЮП №17).
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності
журнали з охорони праці:
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці:
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку наряд-допусків. тощо.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з
Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313
працівникам та службовцям, які зайняті

на будівельно-монтажних

та ремонтно-
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будівельних роботах. Нормами безплатної видачі

спеціального

одягу,

спеціального

взуття та інших 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості.
Для індивідуального захисту від падіння з висоти використовуються пояси запобіжні
безлямкові типу ГІБ1-М. Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та
необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали (пояса типу ПБ1-М
№№009170, 009185, акт випробовування №01 від 20 липня 2018 року), які передбачені
Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.
Для підйому робітників використовується автогідропідйомник DONG FENG EQ 1044
(зав. № 911254,реєстраційний номер АЕ 4960 ІН). (Свідоцтво про приймання від
17.07 .2018 р . від ТОВ «РЕСУРС ДІАГНОСТИКА». ПТО від 18.07.2018 року.
Працівники ТОВ «ЕНЕРГОСИЛА ДНІПРО» забезпеченні нормативно-правовими
актами з охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною
документацією. Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених
видів робіт.

Згідно наказу №18 від 06 липня 2018 року заступник директора-головний

інженер Долгов Вадим Борисович призначений відповідальною особою за облік,
зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги
до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН, СНиП, ДСТУ. ГОСТ), а також
забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті».
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками.
плакатами, інструкціями з охорони

О.В. Гончаров
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі
територіальному
органі
Держпраці

обліку

суб’єктів

господарювання
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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.”.

у
р.

