і
|

д.снір надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
***
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВШПОВШАЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНО________МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «СПЕЦБУДМОНТАЖ»__________________(для
юридичної особи: найменування юридичної особи,

51925, Дніпропетровська

обл., м. Кам'янське. вул. Прохідний тупик буд. 9._______
місцезнаходження,

________________________________40259713___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________директор ПриймакОлександп Іванович_________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________________ (068) 760 63 34. гетауіо(а),икг. пеі________________________
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;

51900.

Дніпропетровська

обл..

м.

Кам'янське. вул.

Соборна,

18Б
місце виконання робіт 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 дата його видачі)

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

ЯЛриймакОлександр
Іванович
_________________________ __
(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:

2
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); земляні роботи, що
небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

виконуються на глибині понад2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

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

без отримання відповідного дозволу,

10
кількість робочих місць,

б
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

4 _______
будівель і споруд (приміщень),

4
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директоратехнічного ПуиймакаВ. О. йстаршогомайстра
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

ЛуньовуВ.П

наказом по підприємству № 10 від ЗО. 07.2018 призначено відповідальза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ними за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праиі та промислової
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

безпеки.

Наказом № 11 від 30.07.2018 функції служби охорони праиі директор

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

поклав на себе. На підприємстві переглянуто наказом № 12 від 30.07.2018________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

«Положенняпро службу охорони праці» й «Положення про порядок проведення
навчання іперевірки знань з питань охорони праиі». затверджені наказом № 2 від
06.02.2016. На підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з
питань охорони праиі здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праиі». На підприємстві розроблено й затверджено
наказом № 2 від 06.02.2017 посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праиі.
інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки(за переліком 22
примірників), в тому числі інструкцію № 18 з підготовки та безпечного проведення
газонебезпечних робіт.інструкцію № 20 з охорони праиі при виконанні робіт з
інструментом та пристроями. Наказом № 15 від 14.08.2018на підприємстві створено
комісію з перевірки знань з питань охорони праці.Директор Приймак О.І., директор
технічний Приймак В. О. пройшли навчання загальних питань з охорони праиі в ТОВ
«УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 134/4.7/2018 від 25.07.2018). Старший
майстер Луньова В.П. пройшла навчання загальних питань з охорони праці в ТОВУК
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 641 від 05.07.2018). Директор Приймак О.І.,
директор технічний Приймак В. О. й старший майстер Луньова В.П. пройшли навчання
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» й ДБН В.2.5-20-2001
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«Газопостачання» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 155 від 06.08.2018).
Директор Приймак О.І.. директор технічний Приймак В.О. й старший майстер
Луньова В.П. пройшли навчанняНПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» вТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №
156 від 07.08.2018).Директор Приймак О.І., директор технічний Приймак В.О. й
старший майстер Луньова В.П. пройшли навчанняНПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної безпеки» вТОВ
«УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області (протокол № 158 від 09.08.2018: IV група з
електробезпеки).Директор Приймак 0 .1 . директор технічний Приймак В. О. й
старший майстер Луньова В.П. пройшли навчанняНПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)»
вТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області (протокол № 159 від 10.08.2018).Директор Приймак O.I..
директор технічний Приймак В. О. й старший майстер Луньова В.П. пройшли навчання
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраиі
у
Дніпропетровській
області
(протокол
№
161
від
14.08.2018).Електрогазозварник Старостенко Г.О. на підставі результатів
випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації
зварників». затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 за № 61,
допущений до ручного дугового (111) зварювання: котлів, трубопроводів пари та
гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 0.6 МПа. технологічного
обладнання і трубопроводів, сталевих конструкцій (протокол № 102 й посвідчення
зварника
№
КВ-19/913-1
від
05.09.2016.
видані
ДП
«УВК
«КП
«Дніпросантехмонтаж»), Електрогазозварник
Старостенко Г.О. на підставі
результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правша
атестації зварників», затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996
за № 61, допущений до газового (311) зварювання: котлів, трубопроводів пари та
гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 1,2 МПа. зовнішніх мереж й
споруд водопостачання й каналізації (протокол № 102 й посвідчення зварника № КВ19/914-2 від 05.09.2016, видані ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»).Рішенням
кваліфікаційної комісії ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» ДП «Дніпропетровський
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» Радзику М.В.
й Теслі Р.П. присвоєно
професію: монтажник зовнішніх трубопроводів четвертого розряду (протокол № 84
від 01.05.2016: посвідчення № 017740. № 017744). Рішенням
кваліфікаційної комісії
ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий
комбінат «Моноліт» Горлову A.B. присвоєно професію: ізолювальник з термоізоляції
четвертого розряду (протокол № 404 від 17.07.2013: посвідчення № 016910).
Рішенням кваліфікаційної
комісії AT «Автодор» Василенку A.A. присвоєно
кваліфікаційний розряд - п'ятий за професією машиніст екскаватора (свідоцтво №
001578. протокол № 1 від 21.05.1999).Робітники підприємства навчені у
встановленому порядку і проходять перевірку знань: загальних питань з охорони
праці: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі
виконуваних робіт: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт: НПАОП 40.1-1.21-98
«Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: НПАОП 45.2-7.02-12
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у
будівництві (ДБН)» й НПАОП 0.00-1.71-13 «Правша охорони праці під час роботи з
З
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інструментом та пристроями» в обсязі виконуваних робіт своєю комісією з перевірки
знань з питань охорони праиі (протоколи: № 1 від 13.08.2018: № 2 від 14.08.2018; № З
від 15.08.2018).На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 16 від
14.08.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки.Наказом № 17 від 14.08.2018
відповідальність за електрогосподарство й справний стан електроустаткування
покладено на директора технічного Приймака В. О. На підприємстві розроблено,
узгоджено й затверджено наказом № 1 8 від 14.08.2018 інструкцію з підготовки та
безпечного проведення газонебезпечних робіт. На підприємстві розроблено й
затверджено наказом № 19 від 14.08.2018 перелік газонебезпечних робіт. Первинне
виконання газонебезпечних робіт проводиться з оформленням нарядів-допусків.
Наряди-допуски реєструються в журналі. Робітники перед допуском до самостійного
виконання газонебезпечних робіт проходять стажування під наглядом досвідченого
робітника протягом перших десяти робочих змін. Допуски до стажування і
самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску до
роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони
праиі на робочому місиі (за особистим підписом). Робітникам видаються інструкції з
безпечних методів робіт. Наказом № 20 від 14.08.2018 призначено особу (директор
технічний Приймак В.О.), відповідальну за проведення газонебезпечних робіт; за
організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт. Наказом № 20 від 14.08.2018
відповідальність за підготовку об'єктів до проведення
газонебезпечних
робіт
покладено____ директора технічного Приймака В.О.Наказом № 20 від 14.08.2018
призначено особу (старший майстер Луньова В.П.), яка має право видавати наряди на
виконання газонебезпечних робіт.Наказом № 20 від 14.08.2018 відповідальність за
стан і утримання рятувальних поясів й мотузків, а також кожний раз перед та після
їх застосування покладається на старшого майстра Луньову В.П. Зовнішній огляд
рятувальних поясів, карабінів та мотузків проводиться один раз у десять
днів. Наказом № 20 від 14.08.2018 відповідальність за стан та утримання шлангових
протигазів покладається на старшого майстра Луньову В.П.Наказом № 2 1 від
14.08.2018 директора технічного Приймака В.О. призначено відповідальним за
здійснення:
вхідного контролю проектної документації; вхідного контролю
конструкцій, виробів, матеріалів; вхідного контролю устаткування; операційного
контролю та приймання окремих монтажних робіт. На підприємстві є в наявності
експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на драбини,
підмостя та запобіжні пояси.Для виконання технологічних операцій підприємство має
у своєму розпорядженні наступне обладнання, прилади, інструмент: різак для ручного
кисневого різання типу Р-1 «Донмет» 142, пальник газовий типу ГВ «ДОНМЕТ» 231,
перфоратор типу РК22Н. дриль типу ЯСТ, машина шліфувальна кутова ручна
електрична типу ОА 5030, трубозгинальний верстат, труборіз, пристрої для різання
труб ПРТ-АБ-4, ТМ-0,46, машинка для зняття фасок, піч для просушування
електродів, вимірювальний інструмент: мікрометри, індикатори, штангенциркулі,
рулетка вимірювальна, лінійка вимірювальна, газосигналізатор типу «СГБ»,
газоаналізатор типу «Тезіо», газоаналізатор-лампа ЛБВК, ключі гайкові, трубні й
важильні; молотки слюсарні, в т. ч. з кольорову металу або обміднені; лопати, кирки,
сокира, пила для дерева, лом: лещата слюсарні; різьбонарізні інструменти; гачки для
відкривання кришок колодязів: напалки. зубила, відкрутки, пасатижі, щітки сталеві;
інвентарні шити огородження: знаки сигнальні, таблички попереджувальні і
підставки до них; мотузки з луб'яних волокон з прапорцями 100 м: переносні
вибухозахишені світильники напругою не вище 12 В (лампи акумуляторні): прожектор
заливального світла: ключі гайкові, трубні й важильні; молотки слюсарні, в т. ч. з
кольорову металу або обміднені; лопати, кирки, сокира, пила для дерева, лом; лещата
слюсарні; різьбонарізні інструменти; гачки для відкривання кришок колодязів; напалки.
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зубила, відкрутки, пасатижі, щітки сталеві; інвентарні шити огородження; знаки
сигнальні, таблички попереджувальні і підставки до них; мотузки з луб'яних волокон з
прапорцями 100 м; переносні вибухозахишені світильники напругою не вище 12 В
(лампи акумуляторні): прожектор заливального світла: ліхтарі кишенькові світло
сигнальні; драбина металева розсувна (4-6 м); бандажі для труб; спеціальний
вогнестійкий одяг;взуття без сталевих підківок і цвяхів;взуття на нековзної
підошві;чоботи кирзові;протигази шлангові ПШ - 3 од.: пояси
запобіжні
універсальні з наплічними та ножними лямками типу ЗПЛ-К, 2016 р.в. - З од.: фат
запобіжні 1ФК: страхувальні мотузки; щитки захисні; каски захисні; каски захисні з
ремінцем;
підшоломники;
каски
захисні
з
підшоломником:звукоізолюючі
напівшоломи; навушники ;протишумні_____ вкладиші; окуляри_____ захисні;респіратори
тощо.Представлено результати випробувань поясів запобіжних; поясних карабінів;
рятувальних мотузок й драбин (протоколи №№ 1 - 5 від 13.08.2018 й 14.08.2018).
Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузок
проводяться 1 раз в 6 місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування
засобів індивідуального захисту. Наказом № 10/1 від 30.07.2018 на підприємстві
створено комісію з проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен
пояс і мотузка мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведених і наступних
випробувань. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводіввиготовлювачів. Представлено акт випробування від 13.08.2018 на герметичність
шлангових протигазів. Протигази перевіряють на герметичність перед виконанням
кожної газонебезпечної роботи. На підприємстві є необхідна нормативно-технічна
документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної
небезпеки. На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під
час приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової
діяльності (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 за
результатами періодичного медичного огляду працівників від 29.12.2017, виданий
Комунальним закладом «Кам'янська міська лікарня № 7» Дніпропетровської міської
ради»).Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП
0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Засоби
індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів
індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту Фіксується у картках
обліку. На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в
тому числі Закон України «Про о х о р о н у праці», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 45.2-7.0212 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у
будівництві (.ДБН)». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів».НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи
з інструментом та пристроями» тощо. Наказом № 22 від 14.08.2018директора
технічного Приймак В. О. призначено особою, відповідальною за облік, зберігання та
актуалізацію фонду нормативно-правових актів з охорони праці. Матеріально-

договором
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«ПРОМІНВЕСТЕКСКАВАШЯ» (дозвіл № 813.14.23 від 15.10.2014. виданий
територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Запорізькій області на
експлуатацію технологічній: засобів (згідно з переліком). На підприємстві є: журнал
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праиі; журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: журнал реєстрації
інструкцій з охорони праиі: журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці:
журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання газонебезпечних робіт: журнал
випробувань гумотканинних рукавів: журнал обліку посудин, що працюють під
тиском; журнал огляду елементів спеціальних рятувальних засобів: оперативний
журнал; журнал обліку. перевірки та випробувань електроінструменту,
трансформаторів та ін.; журнал обліку і зберігання електрозахисних засобів.
Підприємство має договір-оренди нежитлового приміщення № 12 від 06.02.2016 з
Товариством з обмеженою відповідальністю монтажно-налагоджувальним
підприємством «Ремавтоматика» на строкове платне користування частиною
нежитлового приміщення площею 27,7 м2. що знаходиться за адресою: 51925,
Дніпропетровська
обл., м. Кам'янське. вул. Прохідний тупик, буд. 9.На виконання
газонебезпечних робіт й робіт у вибухопожежонебезпечних зонах розробляються
заходи щодо забезпечення безпеки організації та проведення робіт. На виконання
газонебезпечних робіт й робіт у вибухопожежонебезпечних зонах видаються нарядидопуски, в яких визначають: обсяг і склад робіт, послідовність їх виконання, заходи
безпеки, періодичність аналізів повітряного середовища і засоби захисту працюючих.
До спеціального плану виконання газонебезпечних робіт, робіту вибухонебезпечних
зонах й наряду-допуску додаються схеми із зазначенням місць й характеру роботи. що
виконуються. Перед початком виконання робіт працівників інструктують щодо
правил і прийомів безпечного проведення робіт.Праиівники підприємства
забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями згідно з нормами.Підприємство
має дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки й на експлуатацію обладнання

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному
органі
Держпраці
20 - 0 ° 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.”.
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