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

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет»
49006. м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. №5, кв.308, код ЄДРГІУ 30458209_____
Крисан Віталій Володимирович, 716-69-32.

vavilonl612@ ukr.net__________________

(для ю ридичної особи, найм енування ю ридичної особи,м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄД РП О У ,
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пошти;
для ф ізичної особи - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким

і коли

виданий,

місце

проживання,

реєстраційний

ном ер облікової картки

платника

податків, номер телефону, телеф аксу, адреса електрон н ої пошти:

м. Дніпро, вул.Орловська. буд. 21, та згідно договорів підряду_________________________
м ісце ви конання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
маш ин, м еханізмів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
___________________________ Договір не укладався___________________________________
(найм енування 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. Крисан Віталій Володимирович___________________________________________
(прізвищ е, ім'я та 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:
устатковання для буріння свердловин на суходолі, а саме: Бурова установка ПБУ-2-163 з
лебідкою та насосом на шасі 31Л-131. виготовленої в Україні у 2008 році 1- одиниця.
Машина для буріння самохідна, на гусеничному ходу С8, марки СА5АОЯАМРЕ,
виготовленої у 1989 році, в Італії______________________________________________
Робочих місць - 10. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 7.
Будівель - 1. з офісним приміщенням

(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип

або марка (за наявності).номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконую ться та/або експлуатую ться
(застосовую ться) без

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищений

ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів. ДІЛЬНИЦЬ. СТРУКТУРНИХ
підрозділів

Інші відомості - Наказом по підприємству від 04.05.2016р. № 04/05 призначено Забару
Олександра Антоновича, відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки.
Забара О.А.пройшов навчання у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» та 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», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №304 від 06.06.2018р)
Забара О.А.пройшов навчання у НВП «Універсал-центр» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.2198 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» та перевірку знань в Головному управлінні Держпраці
у Дніпропетровській області (протокол №18 від 07.07.2016 р.; 5група до 1000 в та вище)
Директор Крисан Віталій Володимирович, начальник будівельної дільниці Луценко Анатолій
Васильович . пройшли навчання у НВП «Професійна безпека» м. Київ та 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», в Головному управлінні Держпраці у Київській області. ( протокол № 81-430-16
від 01.12.2016 р.)
Начальник будівельної дільниці Луценко Анатолій Васильович пройшов в ДП «Навчальнокурсовий комбінат «Кривбасбуд» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №304 від 06 червня 2018

ЕЛ
Наказом по підприємству від 19.01.2018р №19/01 особою відповідальною за справним станом та
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено Луценко А.В..який пройшов навчання у
ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
(протокол №008 від 16.01.2018 р., 4 група, до ЮООв. )
Машиністи бурових установок: Титаренко С.О., Колобанов Ю.В. та Крисан В.В. пройшли
навчання по професії в Д11 «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» та їм присвоєно 4 розряд
машиніста буровой установки (протокол №302 від 06.06.2018р свідотства №№ 00001695.
00001697, 00001693.) та перевірку знань НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»
пройшли в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (прот №303 від 06. 06.2018 р .,).
Машиніст бурової установки Луценко І.В. пройшов навчання по професії в групі технічного
навчання «ВОСТ ГОКА», присвоєно 5-й розряд машиніста бурової установки (протокол №29 від
16.03.2005р. свідотство №052) та пройшов навчання з питань охорони праці та перевірку знань
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом» в НВП «Універсал-центр» ( протокол №21/1 від 27.09.2016р.)
Бетонярі Кнюпа В.М., Колобанов О.В. та Кнюпа Є.В. пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР»
присвоєно 4 розряд бетонярів (Протокол № 101 від 07.05.2018 р свідотства №№008, 009, 010) та
перевірку знань «Інструкції з охорони праці для бетонярів» в ТОВ «УК СПЕКТР» (Протокол
№102 від 07.05.2018р. )
Електромонтер Луценко І.В. пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
НПАОП 40.1-1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок

(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або маш ин, м еханізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип

або марка (за наявностП .номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться
(застосовую ться) без

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений

ризик виникнення травм , будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів

Інші відомості —Наказом по підприємству від 04.05.2016р. № 04/05 призначено Забару
Олександра Антоновича, відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки.
Забара O.A.пройшов навчання у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» та 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», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №304 від 06.06.2018р)
Забара О.А.пройшов навчання у НВП «Універсал-центр» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.2198 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» та перевірку знань в Головному управлінні Держпраці
у Дніпропетровській області (протокол №18 від 07.07.2016 p.; 5група до 1000 в та вище)
Директор Крисан Віталій Володимирович, начальник будівельної дільниці Луценко Анатолій
Васильович , пройшли навчання у НВЦ «Професійна безпека» м. Київ та 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», в Головному управлінні Держпраці у Київській області. ( протокол № 81-430-16
від 01.12.2016 р.)
Начальник будівельної дільниці Луценко Анатолій Васильович пройшов в ДП «Навчальнокурсовий комбінат «Кривбасбуд» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №304 від 06 червня 2018

РЛ
Наказом по підприємству від 19.01.2018р №19/01 особою відповідальною за справним станом та
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено Луценко А.В.,який пройшов навчання у
ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
(протокол №008 від 16.01.2018 p.. 4 група, до ЮООв.)
Машиністи бурових установок: Титаренко С.О., Колобанов Ю.В. та Крисан В.В. пройшли
навчання по професії в ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» та їм присвоєно 4 розряд
машиніста буровой установки (протокол №302 від 06.06.2018р свідотства №№ 00001695,
00001697, 00001693.) та перевірку знань НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»
пройшли в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (прот №303 від 06. 06.2018 р..).
Машиніст бурової установки Луценко І.В. пройшов навчання по професії в групі технічного
навчання «ВОСТ ГОКА», присвоєно 5-й розряд машиніста бурової установки (протокол №29 від
16.03.2005р. свідотство №052) та пройшов навчання з питань охорони праці та перевірку знань
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом» в НВП «Універсал-центр» ( протокол №21/1 від 27.09.2016р.)
Бетонярі Кнюпа В.М., Колобанов О.В. та Кнюпа Є.В. пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР»
присвоєно 4 розряд бетонярів (Протокол № 101 від 07.05.2018 р свідотства №№008. 009, 010) та
перевірку знань «Інструкції з охорони праці для бетонярів» в ТОВ «УК СПЕКТР» (Протокол
№102 від 07.05.2018р. )
Електромонтер Луценко І.В. пройшов навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
НПАОП 40.1 -1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» ( Протокол
№ 009 від 16.01.2018 р. 4 група, до ЮООв.).
27 грудня 2017 р. проведені лабораторні вимірювання опору ізоляції електропроводів
та заземлення електрообладнання в приміщенні промбази (відповідно звіту № 3157320909-01-370.17Е ТОВ «Ресурс - діагностика») опір заземлюючого пристрою , опір ізоляції,
заявлених кабелів відповідають вимогам ПТЕЕС.
На товаристві розроблені та введені наказом від 10.07.2018 №10/07 в дію 8 інструкцій
з охорони праці, у тому числі інструкція по охороні праці при експлуатації бурових
установок, а також Положення про порядок навчання, інструктажу та перевірки знань
працівників товариства з питань охорони праці відповідно Типового Положення,
затвердженого наказом Держгірпромнагляду 26.01.05 № 15.
Своєчасно проводяться інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки,
ведуться журнали реєстрації інструктажів. Навчання та перевірка знань з питань охорони
праці організована на базі спеціалізованих учбових комбінатах.
Експлуатаційна документація на бурові установки (паспорт, керівництво з технічної
експлуатації) маються.
Працівники товариства забезпечені спецодягом згідно галузевих норм.
Нормативно правові акти з охорони праці маються, а саме:
Закон України «Про охорону праці»;
«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»;
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних
копалин відкритим способом»;
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
На підприємстві створений куточок з питань охорони праці, обладнаний плакатами та
нормативною документацією згідно профілю діяльності підприємства.
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці та
промислової безпеки.
Інструкцій, інформація про проведення навчання , інструктаж у з питань охорони праці, експлуатаційної
документації, засобів індивідуального захисту, н орм ативно-правової та м атеріально-технічної бази,
навчально-методичного забезпечення)

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