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ДЕКЛАРАЦІЯ
ї -ЙДа Р 71118
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

_

» _ р

Відомості про роботодавця Приватне підприємство “Науково-виробниче приватне
підприємство “ПРОМЕНЕРГОМАШ”
(для юридичної особи: найменування
49112, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гаваньска, буд. 4А, оф. 2
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 30718182,
податків згідно з ЄДРПОУ.
Щербаков Юрій Олександрович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається

фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
0508769244.
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
на об’єктах замовника на території Дніпропетровської області,
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди
відсутня_________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
__________________________ відсутня__________________________

Я, Щербаков Юрій Олександрович
(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 під час виконання таких робіт
підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
____________ кількість робочих місць - 5
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Роботи планується виконувати на об’єктах замовників.
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
Директор Щербаков Ю.О., технічний директор Погорелий A.B., інженер
Черновський С.О. пройшли навчання в ТОВ “Учбово-курсовий комбінат
“ДНІПРОБУД” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно Законодавства України “Про охорону праці”, “Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”,
“Про об’єкти підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів.
Витяг з протоколу №776 від 26.07.2018р.
Директор Щербаков Ю.О., технічний директор Погорелий A.B., інженер
Черновськиий С.О. пройшли навчання в ТОВ “Учбово-курсовий комбінат
“ДНІПРОБУД” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями».
Витяг з протоколу №42/1-18 від 13.07.2018 р.
Директор Щербаков Ю.О., технічний директор Погорелий A.B., інженер
Черновський С.О. пройшли навчання в ТОВ “Учбово-курсовий комбінат
“ДНІПРОБУД” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ,
ПУЕ, V група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Протокол №784 від 27.07.2018 р.
Директор Щербаков Ю.О., технічний директор Погорелий A.B.. інженер Мельник
А.О. пройшли навчання в ТОВ “Учбово-курсовий комбінат “ДНІПРОБУД” та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
Витяг з протоколу №771 від 25.07.2018р.
Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних
закладах.
Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Деревній А.О.,
Осипчук В.В. - ТОВ “УК Спектр” за професією - монтажник з монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій 4 (четвертого) розряду.
Виписка з протоколу № 158 від 19.07.2017р.
Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Деревній А.О.,
Осипчук В.В. пройшли навчання та перевірку знань згідно законів і нормативноправових актів з загального курсу «Охорони праці» в ТОВ “УК СПЕКТР”.
Витяг з протоколу № 697 від 12.07.2018р.
Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Деревній А.О.,
Осипчук В.В. пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів (присвоєно III групу з електробезпеки) в ТОВ “УК
СПЕКТР”.
Витяг з протоколу № 785 від 27.07.2018р.
Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Деревній А.О..
Осипчук В.В. пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.17-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в комісії свого
підприємства.
Протокол № 1 від 27.07.2018р.
Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Деревній А.О.,
Осипчук В.В. пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ “УК СПЕКТР”.
Витяг з протоколу № 772 від 25.07.2018р.
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки;
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці» наказом № Об/ОП від 31.07.2018 р. переглянута та затверджена комісія з
перевірки знань з питань охорони праці, у складі:

Голова ком ісії

-

- директор Щ епбаков Ю .О.

Члени комісії_______ - технічний директор Погорелий A.B.
- інженер Черновський С.О.

На підприємстві ПП “НВПП “ПРОМЕНЕРГОМАШ” у відповідності до вимог ст. 15
Закону України “Про охорону праці” переглянута та створена служба охорони праці.
Наказом № 05/РП від 30.07.2018р. функції служби охорони праці на підприємстві
директор Щербаков 1 0 .0 .
Наказом №Р9/ОП від 07.06.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт
на висоті з правом видачі наряд-допусків призначено інженера Черновського С.О.
наявністю служби охорони праці,
На підприємстві ПП “НВПП “ПРОМЕНЕРГОМАШ”. наказом № 08/РП від 07.06.2018р.
переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:
Інструкція з охорони праці монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій № 4;
Інструкція з ОП при роботі з ручним інструментом № 5.
Інструкція з ОП при роботі з електрофікованим інструментом № 6.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень.
Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення
про розробку інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться
на підприємстві, переглянутий та затверджений директором підприємства:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал протоколів перевірки знань.
Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
Журнал реєстрації наряд-допусків.
Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань
охорони праці;
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну
кваліфікацію;
проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
експлуатаційної документації,
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та
наказу № ОЗ/ОП від 30.07.2018 p., працівники ПП “НВПП “ПРОМЕНЕРГОМАШ”, які
виконують
роботи
з
підвищеною
небезпекою
забезпечені
спецодягом:
електроперфоратор Bosch GBH 2-24 DFR - 1 шт., відбійний молоток STURM - 1 шт„
риштування будівельні —80 кв.м., пояса лямочні ПЛК-1- 4 шт„ респіратори -2 шт„
страхувальні засоби: фал страхувальний двійний - 2 шт., зачіп тросовий - 2 шт.,
затискачі “Жюмар”, “Скіф” - 2 шт., каски будівельні, щитки захисні, спецодяг
утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні,
рукавиці комбіновані, 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.
У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устатковання та обладнання для робіт на
висоті пройшло випробування статичним та дінамічним навантаженням комісією
підприємства: пояси запобіжні лямочні ПЛК-1, акт №1 від 02.08.2018 р., страхувальні
засоби, акт № 2 від 02.08.2018р.. ришування будівельні, акт № 3 від 03.08.2018р.
засобів індивідуального захисту.
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання
зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
Закон 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,
у статковання підвищеної небезпеки».
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р.
№725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 07 лютого 2018 р. №48).
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
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.
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та
пристроями».
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази.
Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащенний; 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 тощо. Є в
наявністі 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 № 10 від 03.08.2018 року інженера Черновського С.О.
призначено відповідальною за організацію роботи кабінету охорони праці.
Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін.
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 11 від
03.08.2018 року інженера Черновского С.О. призначено відповідальною за актуалізацію,

облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з
охорощі праці.
тметодиЧШ&о забезпечення.

Щербаков 10.0.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
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.”.

