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

ВІДОМОСТІ
про
роботодавця
Т овариство
з
Обмеженою
Відповідальністю______ Науково-Виробниче______ Підприємство______ «П иротех»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49009, м. Дніпро, вул. Б абуш кіна, буд 28/32, кв 9.,
код згідно з Є Д Р П О У 24447527
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Киба Дмитро Богданович 0562-320522, 067-5238380 dim apyro@ gm ail.com
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;

Д ніпропетровська область та згідно д оговору
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 _______ не укладався___________________________
(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,

Киба Дмитро Богданович________________________________________
(прізвище, ім'я то 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:
Роботи із застосуванням піротехнічних виробів_________________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць 5, у тому Ч И С Л І тих, на яких існує підвищений______
ризик виникнення травм -2___________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

адміністративних

будівель

1,

роботи

проводяться

на

об’єктах

замовника

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Наказом 02.08 від 01 сернпня 2018 року призначено інженером з охорони праці Кибу Дмитра Богдановича ( посвідчення № 2686 загального курсу з охорони
праці)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Згідно з наказом 03,08 від 01 сернпня 2018 року створено службу охорони праці та
призначено начальником служби охорони праці інженера з Охорони праці Кибу Дмитра
Богдановича, який керується «Положенням про службу охорони праці на ТОВ Н ВП
«Пиротех», затвердженим наказом 01,08 від 01 серпня 2018 року.
Згідно з наказом 03,08 від 01 сернпня 2018 року створено комісію з перевірки знань з
охорони праці в складі:
голова комісії - Киби Дмитра Богдановича ( посвідчення № 2686 загального курсу з охорони
праці),
члени комісії - Відлога Олександр Вікторович ( посвідчення № 2689 загального курсу з
охорони праці) та Крицкій Ігор Юрійович ( посвідчення № 2687 загального курсу з охорони
праці), які пройшли навчання загального курсу охорони праці, нормативної документації з
охорони праці в ТОВ Н ВП «Універсал-Центр», а перевірку знань комісією ТОВ НВП
«Універсал-Центр», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, протокол № 35 по перевірці знань загального курсу охорони
праці, нормативної документації з охорони праці._________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з
питань охорони праці,

Заявленні роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання,
має відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід та відповідний допуск до безпечного
виконання робіт підвищеної небезпеки:
Киба Дмитро Богданович - Єдина книжка Майстра-Підривника ДП-1 № 121 видане AT
Київським міжгалузевим Інсттутом підвищення кваліфікації,
Киба Дмитро Богданович - Свідотство технічного керівництва піротехнічними роботами
12СПК № 857364 видане ТО В Н ВП «Редіан»
Крицкій Ігор Юрійович - Єдина книжка Підривника 12СВ № 244507 видане ТО В Н ВП
«Редіан»,
Відлога Олександр Вікторович - Єдина книжка Підривника 12СВ № 244506 видане ТОВ
НВП «Редіан»
Наказом 01,08 від 01 сернпня 2018 року затверджено, а Наказом 04,08 від 01 сернпня 2018
року вводяться в дію на ТОВ Н ВП "Пиротех” наступні положення та інструкції:
1. «Положення про систему охорони праці ТО В Н ВП «Пиротех».
2. «Положення про керівництво роботами з піротехнічними виробами при демонстрації
феєрверків ТОВ Н В П «Пиротех».

3. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці»
4. «Заходи щодо забезпечення безпеки підготовки та проведення демонстрації феерверку»
5. Посадові інструкції персоналу TQB Н ВП «П И РО Т ЕХ».
- директора TQB Н ВП «П И РО Т Е Х »
- відповідального керівника піротехнічними роботами
- інженера з охорони праці
- піротехніка
6. Спеціальні документи:
- «Інструкція з безпеки праці при стрільбі з землі з пускових мортир піротехнічними
виробами калібром від 25 до 400 мм»
- «Інструкцію з техніки безпеки при використанні піротехнічних виробів»
- «Інструкцію по підняттю і перенесенні піротехнічних виробів»
- «Інструкцію з пожежної безпеки»
- «Інструкцію по знищенню непридатних піротехнічних виробів»
- «Інструкцію з техніки безпеки для піротехніка при заряджанні пускових установок і
виробництві запусків при демонстрації піротехнічних виробів»
- «Інструкція про порядок зберігання, прийому відпустки і обліку піротехнічних виробів»
Наказом 01,08 від 01 сернпня 2018 року призначено:
відповідальним за дотримання норм протипожежної безпеки при виконанні фесрверочних
робіт - піротехніка - Крицкого Ігора Юрійовича,
відповідальним за дотримання норм охорони праці і заходів техніки безпеки при вантажноразгрузочнвх, монтажних і феєрверочних робіт- директора Т О В Н В П «Пиротех» -Кибу
Дмитра Богдановича,
відповідальним за професійне та протипожежне навчання персоналу - директора ТО В Н ВП
«Пиротех» - Кибу Дмитра Богдановича,
відповідальним керівником монтажними і феерверочними роботами —піротехніка Крицкого Ігора Юрійовича.
Робітники оснащені спецодягом, сгіецвзуттям та захисними окулярами, які видаються
згідно графіку видачі матеріально-технічних засобів захисту.__________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

У ТОВ Н ВП «Пиротех» с затвердженні програми проведення навчання та перевірки
знань з охорони праці, план-і рафік проведення навчання та перевірки знань з
охорони праці, білети з перевірки знань питань з охорони праці. Працівники
забезпеченні нормативно - правовими актами з охорони праці.
У ТОВ Н ВП «Пиротех» є в наявності така нормативно правова документація:
«Закон України про охорону праці», Н П А О П 0.00-4.35-04 «Типове положення про
службу з охорони праці», Н П А О П 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», Н П А О П 0.00-4.1598 «Положення про, розробку інструкцій з охорони праці», Н П А ОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони Пр,аЩІиІД~ч&Є роботи з інструментами та пристроями»,_________
>но-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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А

(ініціали та прізвище)

Декларація
зареєстрована
у
журналі
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у
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Держпраці
___

