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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НВП «АНТИКОР - ДНІПРО»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Юридична адреса суб'єкта господарювання:
49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. МІСТО ДНІПРО.__________________________
ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА. БУДИНОК 10._____________

Фактична адреса суб’єкта господарювання:____________________________________________
49038. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. МІСТО ДНІПРО.___________________________
ВУЛИЦЯ ПАСТЕРА. БУДИНОК 10._______________
Ідентифікаційний код юридичної особи - 41561210.________________________________________

Керівник суб’єкта господарювання: Директор - Шевченко Ігор Михайлович.______________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,
контактний номер телефону : 067 5673131___________________________
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;
на території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду_______________
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 відсутній.
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
відсутній_________________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)
Я, Шевченко Ігор Михайлович_________________________________________________
(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: а саме
1.Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
2.3варювальні роботи.
(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
відповідного дозволу)
Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 5 осіб, з них виконують роботи підвищеної
небезпеки: посадових осіб - 3 особи, робітників - 2 особи, заявлені роботи підвищеної небезпеки
виконують 5 осіб.
___________ ___________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель.
Д оговір оренди неж итлового при м іщ ен н я - О рендовані неж итлові при м іщ ен н я - договір
№ 41-18/27 від 01,03.2018 року з П А Т «Д ніпроваж м аш » - м. Д н іп ро, вул. С ухий О стрів,
3-в.
і споруд (прим іщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільн и ц ь, структурн и х підрозділів)
Інші відомості Накази про призначення відповідальних:
На підприємстві ТОВ «НВП «АНТИКОР-ДНІПРО»» у відповідності до вимог ст. 15 Закону Ук
раїни «Про охорону праці» створена служба охорони праці. Наказом №1 ОТ від 15.05.2018 р.
функції служби охорони праці на підприємстві покладено на головного інженера Іванченко В.М..
Наказом №4 ОТ від 15.05.2018 р. відповідальною особою за збереження в техніч-но-справному
стані електроінструменту' призначено виконроба Пахотін О.М.
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
Наказом №6 ОТ від 15.05.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства
призначено виконроба Пахотін О.М.
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.
Наказом №8 ОТ від 15.05.2018 р. відповідальною особою за зварювальні роботи призна-чено
виконроба Пахотін О.М.
Наказом №9 ОТ від 15.05.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті
призначено виконроба Пахотін О.М.
_______Директор Шевченко І.М.. головний інженер Іванченко В.М., виконроб Пахотін О.М.
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Го-ловного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів Украї-ни «Про охорону праці»,
«Про загальнообов‘язкове державне соціальне страху-вання». «Про обпекти підвищеної
небезпеки», прийнятих відповідно до них норма-тивно-правових актів з охорони праці.
Витяг з протоколу №16-18 від 29.03.2018 р.
______ Директор Шевченко І.М.. головний інженер Іванченко В.М., виконроб Пахотін О.М.
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТП» та перевірку знань в комісії Го-ловного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці при виконанні робіт на висоті».
Витяг з протоколу №72/2-17 від 15.11.2017р.
_______Директор Шевченко І.М., головний інженер Іванченко В.М., виконроб Пахотін О.М.
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Го-ловного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ. IV група з
електробезпеки до і вище 1000 В.
Витяг з протоколу №12-18 від 21.03.2018р.
_______Електрогазозварник Сизоненко А.А. - ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник.
Посвідчення №225 від 22.05.2007 р.
_______Електрогазозварник Сизоненко А.А. на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держ-наглядохоронпраці від
19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП
0.00-1.11-98. НПАОП 0.00-1.59-87. НПАОП 0.00-1.60-66. СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів,
трубопроводів па-ри та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного
обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій.
Протокол №116 від 22.12.2017 р. Посвідчення № КВ-0019/1079. дійсне до 22.12.2019 р.
Електрогазозварник Герасимов В.А. - ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник.
Посвідчення №230 від 22.05.2007 р.
_______Електрогазозварник Герасимов В.А. на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держ-наглядохоронпраці від
19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП
0.00-1,11-98. НПАОП 0.00-1,59-87. НПАОП 0.00-1.60-66. СНиП 3.05.05-84, ДСТУ Б.В.2.6199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, Допущений до ручного дугового зварювання котлів,
трубопроводів па-ри та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного
обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій.
Протокол №115 від 27.10.2017 р. Посвідчення № КВ-0019/1100, дійсне до 27.10.2019 р.

w

Документація системи управління охороною праці:
- ____ Наказ №1 ОТ від 15.05.2018 р. про перегляд служби охорони праці та приз-начення особи.
відповідальної за охорону праці.
г______ Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від
15.05.2018 р .).
- ____ Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та за-твердження №3
ОТ від 15.05.2018 р .).
- ____ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від 15.05.2018 р.).
г______ Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про перег-ляд та
затвердження №3 ОТ від 15.05.2018 р.).
^______ Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження №3 ОТ від 15.05.2018 р.).
- ____ Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перег-ляд та
затвердження №3 ОТ від 15.05.2018 р.).
;______ Наказ №2 ОТ від 15.05.2018 р. про перегляд комісії з перевірки знань з питань охорони
праці.
г______ Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3 ОТ від
15.05.2018 р .).
-______ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
:______ Журнал протоколів перевірки знань.
г______ Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «НВП «АНТИКОР-ДНІПРО»»
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ про перегляд та
затвердження №3 ОТ від 15.05.2018 р.).
Яові ткя про забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.
_
Паспорт на пояс лямковий 1-ПБ. (зав. № 025300, 2009 року виготовлення).
Паспорт на пояс лямковий 2-ПБ. (зав. № 091200, 2008 року виготовлення).
-______ Акт випробування № 1 від 02.04,2018 року випробування поясів лямкових 1-ПБ. 2-ПБ
(2 од).
_______-______ Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ про перег-ляд
та затвердження №3 ОТ від 15.05.2018 р.).
;______ Наказ №5 ОТ від!5.05.2018 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при
прийомі на роботу та періодично.
- ____ Договір №б/н від 30.03.2018 р. на здійснення медичного огляду працівників під-приємства
ТОВ «НВП «АНТИКОР-ДНІПРО»». укладений із КЗ «Павлоградська центральна район-на лікарня
ДОР».
- ____ Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників підприємства
від 30.03.2018 р., виданий КЗ «Павлоградська центральна районна лікарня ДОР»,
На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП «АНТИКОРДНІПРО»». відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №3 ОТ від
15.05.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:
:_____ Положення про службу охорони праці.
2_____ Положення про комісію з питань охорони праці.
- ___ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці.
:______ Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.
;______ Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпе-чення функціонування
системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 ОТ від 15.05.2018 р. затверджено та введено в
дію
І______ Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
На підприємстві наказом №3 ОТ від 15.05.2018 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції
директора, головного інженера, виконроба.
-

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом №10 ОТ від 15.05.2018 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які
виконуються на підприємстві.
На підприємстві ТОВ «НВП «АНТИКОР-ДНІПРО»», наказом №3 ОТ від 15.05.2018 р. перег
лянуті. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- ____ Інструкція №1з ОП на території ТОВ «НВП «АНТИКОР-ДНІПРО»».
і_____ Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
- ___ Інструкція № 3з ОП при роботі з електроінструментом.
- ____ Інструкція № 5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.
г_____ Інструкція №8з ОП для електрогазозварника.
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «НВП «АНТИКОР-ДНІПРО»» мається в наявності
наступне обладнання:експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
■______ Зварювальний трансформатор TQP-350, зав. №500. 2015 р. в„ Україна.
-_____ Пояс запобіжний 2ПБ. зав. №091200. 2008 р. в., Україна.
-_____ Пояс запобіжний 1ПБ. зав. №025300. 2008 р. в., Україна.
;_____ Слюсарний інструмент.
z______ Комплект верхолаза (спусковий пристрій, підіймальний пристрій, карабіни, мотузки).
ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ4.1. Закон України «Про охорону праці».
4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки».
4.3, Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від
26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018
р. №481.
4,4.Закон України «Про об‘екти підвищеної небезпеки».
4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
4.6. НПАОП 40Л -1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-живачів.
4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.9. НПАОП 0.00-1,59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском.
4.10. НПАОП 0,00-1.16-96 Правила атестації зварників.
4.11. НПАОП 0.00-4,01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спе-ціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захис-ту.
4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони пра-ці.
4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нор-мативних актів,
що діють на підприємстві.
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми охорони
праці працівників.
Підприємство має комплект СНиП. ЛБН відповідно до замовлених видів робіт.
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими посібниками,
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми
навчання._____________________________________
норматі
"
'
' ної бази навчально-методичного забезпечення)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

/ /
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
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