Центр надання адміністративних послу*- І
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
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відповідності матеріально-технічної &ази“ВимЩам
законодавства з питань охорони праці
В ІД О М О С Т І ПРО РОбОТОДаВЦЯ

20 р|

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_______

«С П Н ТТЛО РРЕМ БУ Д»________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро. Шевченківський р-н. вул. Липинського, буд. 18. офіс 405______
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 40196224
код згідно з ЄДРПОУ,

Д и р е к т о р О с а д ч у к Г е н н а д ій П е т р о в и ч
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

_________________________________ (056) 744-56-10________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної 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;

1. Дніпропетровська обл. с. Партизанське вул. Заводська 28__________
2. м. Дніпро вул. Варварівська 12____________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особам и стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди
___________________________________ відсутній____________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________________________________________ не проводився___________________________________
(дата проведення аудиту)

Я , _____ Осадчук Геннадій П етрович_______________________________________________
(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, устаткування
підвищеної небезпеки:
- зварювальні роботи___________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 34. на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм: 2,____
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
К ІЛ ЬК ІС Т Ь

будівель

І

с поруд ( приміщень), виробничих о б ’єктів

(Д ІЛ Ь Н И Ц Ь .______

виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних

___________

структурних підрозділів) : 9
підрозділів)

Директор ТОВ «СДР Б » Осадчук | .Г1. пройшов перевірку знань Законів
України «Про охорону праці». «Про питання загальнообов'язкового державного соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих
відповідно їм нормативно-правових актах комісією створеною на опідставі розпорядження
№1085 Київської міської державної адміністрації від 05.09.2017р Головного управління
Держпраці у Київськії області (протокол № 81-482-17 від 15.09.20 17 p.).
Наказом № 01-ОТ від 15.01.2018 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони
праці у працівників підприємства. 1 олова комісії
директор Осадчук Г.П. та члени комісії:
начальник дільниці Солнцев С.М.. інженер з охорони праці Петров О.В. пройшли перевірку знань
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності». «1 Іро об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів комісіями створеними наказами: Головного
управління Держ праці у К иївськії області (протокол № 8 1-482-17 від 15.09.2017 р.).. управління
Держпраці по Дніпропетровській області № 102 від 2 7.06.2017 р. (протокол № 879 від 30.09.2017
p.). розпорядженням № 1085 Київської міської державної адміністрації від 05.09.2017 р.
(протокол № 81 -482-17 від 15.09.2017 p.).
___ _ Наказом № 02-ОТ від 15.01.2018 р. призначено відповідального за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - головного енергетика Сіленко О.М.
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності - зам, директора Манза
Г.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 ВJ. які пройшли перевірку знань Законодавства про
охорону праці. НПАОГ1 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», «1 Іравила технічної експлуа тації електроустановок споживачів», НПАОП А .01.0012014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу № 44 від
07.10.2015 р. Головного управління Держпраці по Дніпропетровській області (протокол № 261
від 08.04.2016 р.) та комісією створеною на підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 612 від 18.06.2018 р.)
Наказом № 18-ОТ від 18.07.2017 р. призначено відповідальним за безпеку під час виконання
зварювальних робіт начальника виробничої ділянки Ісаєнко C.B. (IV група з електробезпеки,
до 1000 В), на час його відсутності
майстра Сергейчика Р.Ю. (IV група з електробезпеки, до
1000 В), які пройшли перевірку знань Законодавства про охорону праці. НПАОП 40.1-1.21-98
«1 Іравила безпечної експлуатації е: іек гроустаповок споживачів»,_«Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів», 111ІА О І І А.01.001-2014 «П равила пожежної безпеки
в Україні» комісіями створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 405 від 30.11.2016 р. (протокол № 1250 від 23.12.2016 p.). № 102
від 27.06.2017 р. (протокол № 7 6 1 від 28.07.2017 p.).___________________________________________
ІН Ш І В І Д О М О С Т І

(прізвище,

ім'я та по батькові осіб,

які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

На казом по і п; tприємству № 0 1 -0 'Г від 09.06. \ 7р.створе но службу з охорони праці______________
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт________
підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 25-ОТ від 25.01.2016 р. затверджено перелік
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкцію з__
охорони праці: № 04-ОТ для електрозварника.________________________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журнал________
реєстрації вступного інструктажу з.питань охорони праці: жур нали реєстрації інструктажів з

питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного,
позапланового, цільового інструктажів.__________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності необхідна експлуатаційна документація на зварювальне обладнання:_______
(паспорт, керівництво з експлуатації, протоколи випробувань, журнал обліку випробувань
зварювального обладнання), яке застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
експлуатаційної докумен тації.

Робітники підприємства забезпечені спеціальни м одягом, спеціальним взуттям та_____
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби підлягають випробуванням та оглядам у
відповідні строки. Наказом № 05-01 від 15.01.2018 р. створено комісію з приймання і перевірки
засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам_____
нормативних документів.____________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно
правовою документацію, що розповсюджується на
роботи підвищеної небезпеки. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, під час виконання робіт, які декларуються.______________________________________________
Підприємство має навчально - методичне забезпечення для організації роботи з навчання,
перевірки знань з питань охорони праці.
нормативно-г

.теріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О садчук Г.ГІ.
(ініціали та прізвище)

Декларація 1*^@£££©з^ована у журналі обліку суб'єктів господарювання
у територіальному органі Аержпраци Г
20х^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 підвищ еної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.".

