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Відомості про роботодавця:
ТО ВА РИ СТВА З О БМ ЕЖ ЕН О Ю ВІДП О ВІДА Л ЬН ІС ТЮ «АМ П КО М ПАНІ»,
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвищ е, ім 'я та по батькові керівника,

_______ 49000, м. Дніпро, вул. Юрія Савченка, буд. 46, кв. 117, код ЄДРПОУ 35044502,______
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для ф ізичної особи - прізвищ е, ім ’я та по батькові,

директор Пихтін Олексій Олександрович, тел./факс (056)375-22-57, office@amp.biz.ua
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки

платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території м. Дніпра, Дніпропетровської області та на об’єктах замовників_______________
(місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивчільної відповідальності перед треті
ми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - договір 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, Пихтін Олексій Олександрович,

___

(прізвищ е, ім ’я т а по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної 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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;____________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);______________
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
_________підземних комунікацій;_________________________________
__________________________________ - зварювальні роботи;__________________________________
підвищ еної небезпеки,тип або м арка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

робочих місць - 31, в тому числі 17, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

підприємство має орендовані офісні, складські приміщення загальною площею 167,6 м2;___
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

структура підприємства налічує п ’ять структурних підрозділи, а саме: адміністрація,_______
бухгалтерія, служба охорони праці, відділ збуту, будівельно-монтажна дільниця.___________
Інші відомості:
відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті, з правом видачі нарядів-допусків
(прізвищ е, ім 'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства

(наказом № 05/06-03 від 05.06.2018 р.) призначений інженер Байбуза Г.І.; відповідальним за
з питань охорони праці та промислової безпеки;

безпечне проведення робіт в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах та замкнутому
просторі (наказом № 05/06-07 від 05.06.2018 р.) призначений інженер Байбуза Г.І.; відпові
дальним за безпечне проведення робіт, які виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій, з правом видачі наряд-допусків (наказом № 05/06-06
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від 05.06.2018 р.) призначений інженер Байбуза Г.І.; відповідальним за організацію і безпечне
виконання електрозварювальних робіт (наказом № 05/06-01 від 05.06.2018 р.) призначений
інженер Байбуза Г.І.
На підприємстві наказом № 5-оп від 21.12.2016 р. створена служба охорони праці, функції
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

служби охорони праці покладені на інженера-будівельника Чигряєва Є.В.; наказом № 6-оп
від 21.12.2016 р. на підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці,
та інструктажу з питань охорони праці,

члени якої (директор Пихтін О.О., інженер Байбуза Г.І. та інженер-будівельник Чигряєв Є.В.)
пройшли відповідне навчання та перевірку знань.
Директор Пихтін О.О., інженер Байбуза Г.І., інженер-будівельник Чигрясв Є.В. пройшли
в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (протокол № 24-18 від 14.05.2018 p.). Директор Пихтін О.О.
пройшов в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань законів та нормативноправових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 32-18 від 14.06.2018 p.). Інженер
Байбуза Г.І., інженер-будівельник Чигряєв Є.В. пройшли в TOB «УКК «ПРОФІ ЛАЙН»
навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі
загального курсу в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 137 від 05.06.2018 p.). Директор Пихтін О.О., інженер Байбуза Г.І., інженербудівельник Чигряєв Є.В. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку
знань НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і про
мислова безпека у будівництві» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетров
ській області (протокол № 44/3-18 від 25.07.2018 p.). Директор Пихтін О.О., інженер Байбуза
Г.І., інженер-будівельник Чигряєв Є.В. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 27-18 від 23.05.2018 p.). Директор Пихтін О.О., інженер Байбуза Г.І., інженерв будівельник Чигряєв Є.В. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку
знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/1-18 від 15.06.2018 p.).
Директор Пихтін О.О., інженер Байбуза Г.І., інженер-будівельник Чигряєв Є.В. пройшли
В ТОВ «УК «СПЕКТР» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 156 від 07.08.2018 p.).
Директор Пихтін О.О., інженер Байбуза Г.І., інженер-будівельник Чигряєв Є.В. пройшли в
ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила

охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 12/2-18 від 21.03.2018 p.).
Робітники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, мають відповідну
робітничу кваліфікацію. Електрогазозварювальник Вовченко B.C. пройшов професійну підго
товку у ПТУ № 2 м. Дніпропетровська (диплом HP № 24332711) та атестацію зварників (посві
дчення № КВ-19/833 видане ДП «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж» (дійсне до 15.05.2019 p.).
Електрогазозварювальник Кобченко С.П. пройшов професійну підготовку у МПТУ № 13
м. Дніпропетровська (диплом Д № 184227).
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з
охорони праці, про що робиться запис у відповідних журналах. Працівники, зайняті на вико
нанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» навчання та перевірку
знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 461 від
17.05.2018 p.). Працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії по перевірці знань
підприємства: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» (протокол № 3/18 від 27.06.2018 p.), НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 1/18 від 27.06.2018 p.),
НПАОП 40.1 -1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
протокол від 27.06.2018 р. занесений до «Журналу протоколів перевірки знань».
Розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 8-оп від 21.12.2016 р. інструкції з охорони
праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» № 8.
«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з драбин, підмостей та риштувань» № 9.
«Інструкція з охорони праці для електрозварника» № 4, «Інструкція з охорони праці під час
виконання робіт у колодязях, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних
газів» № 10. Розроблені, затверджені та введені в дію наступні Положення: «Положення про
службу охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про
діяльність уповноважених найманими працівниками осіб» наказ № 7-оп від 21.12.2016 р.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання (керівництва з експлуатації
експлуатаційної документації,

паспорти), в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Для виконання технологічних операцій підприємство має наступне обладнання: випрямляч
дуговий інверторний ПАТОН ВДИ-250Е, випрямляч дуговий інверторний ПАТОН ВДИ-250Р.
апарат інверторний MIG 500, різак для ручного кисневого різання Донмет 142, різак
Донмет 300, пальник універсальний Малятко 233, електроінструмент, індикатори, газоаналіза
тор типу «СГБ», лом, лопати, кирки, переносні акумуляторні світильники (до 12 В), ліхтарі.

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.
засобів індивідуального захисту,

Протигази шлангові ПШ - 3 од., пояси запобіжні - 6 од. (протокол випробування № 560-06/18
від 06.06.2018 р.), драбини і риштування (дата огляду 16.08.2018 р.), щитки захисні, каски
захисні використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також випробування відповідно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників.
Для виконання земляних робіт підприємство орендує будівельну техніку за договорами надан
ня послуг з ТОВ «Дніпрограндінвест» (дозвіл на експлуатацію № 1104.13.12 від 11.10.2013 р.
виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській обл.).
На підприємстві в наявності необхідна для роботи нормативно-правова документація та
норм ативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

навчально-методична література з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме:
Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу
охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»,
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями», НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення підприємства відповідає
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та налічує наглядні і
методичні посібники, тематичний план та програму навчання робітників з питань охорони
праці,
Пихтін О.О.
(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному
органі Держ праці <*7^

»

2018 р. №

______________

Примітки:
. .

^
,лг
^

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпе
чення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
, . . . (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
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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 держаиу ' ної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

