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

Відомості про роботодавця:Товариство з обмеженою відповідальністю “Металпроектстрой^
( для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд.156Л,
виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради ЄДРПОУ 39065933.
місцезнаходження, код, згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім я та по батькові, серія і номер телефону, телефаксу,

коди______видів діяльності.
згідно
____________________ нежитлових будівель.

з

КВЕД- 41.20 - Будівництво житлових і

адреса електронної пошти: для фізичної особи- підприємця: прізвище, ім я та по батькові, серія і номер паспорта,

_________________ директор — Красніков Дмитро Олександрович

.______________ ______

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

тел. ('067)1-300-200. mps-dp@ukr.net.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки —

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або

Дніпропетровська область.
м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького. 156Л. та
згідно
договорів-підряду._________________________________________________ ,________________
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Договор страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно__________
(найменування страхової компанії,

ві дтпколування

наслідків_____ можливої шкоди

-

відсутній______________________.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
__________________________ 01 жовтня 2018 року______________________________________
(дата проведення аудиту

__________________ Я.________ Красніков

Дмитро__________ Олександрович__________ *

прізвище, ім я та по батькові,керівника юридичної служби
або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтведжую 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, устаткування підвищеної небезпеки:
______________________________ Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра________
(найменування видів робіт

Загальна кількість робочих місць -10. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

виникнення травм — 3. устаткування підвищеної небезпеки в наявності немає.
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за нявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та /або експлуатуються (застосовуються) без
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Загальна кількість будівельних споруд в аренді-1 (приміщення за адресою, м. Дніпро, пр.
Богдана Хмельницького, 156JI. - 83.3 кв.м. кількість структурних підрозділів -1.________
Інші відомості: Особа, відповідальна за дотримання законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки: інженер з ОП — Коновчук Жанна Іваніна (протокол засідання комісії
по перевірці знань з питань охорони праці № 209/4.6/2018 від 10.09.2018р. ).
Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
Директор. Красніков Д.О. , пр.№81-170-17 від 13.04.2017р..
Головний інженер. Ситник В.В.. пр.№81-178-18 від 16.03.2018р.
На підприємстві наказом від 20.09.2018р. за №48/ОЛ призначено відповідальну особу з
питань охорони праці, яка керується вимогами “Положення про службу охорони праці ТОВ
“Металпроектстрой”, затвердженого наказом № 3/ОП від 04.01.2018р.
Розроблені та введені в дію наказом
підприємства з охорони праці, а саме:

за №3/ОЛ від 04.01.2018р. нормативні документи

Найменування документу

№

№ документу

і

Положення про систему управління охороною праці ТОВ “МЕТАЛПРОЕКТСТРОЙ”

СУОП

2

Положення про службу охорони праці

ПСОП

3

Положення про уповноважених найманих працівників

ПУНП

4

Положення про навчання з питань охорони праці з додатками

5

Посадові інструкції директора, спеціалістів,технічних службовців

ПНПОП

6

Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

7

Программа проведення вступного інструктажу з питань охорони праці

1

8

Інструкції з охорони праці про міри пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт

2

9

Інструкція з охорони праці електрозварювальника

3

10

Інструкція з охорони праці газозварювальника

4

11

Інструкція з охорони праці при виконанні електрогазозарювальних робіт

5

12

Інструкція з охорони праці монтажника по монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

6

13

Інструкція з охорони праці верхолаза

10

ПІ

пзпсо

14

Інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт

11

14

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті

12

15

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на риштуваннях і помостах

13

16

Інструкції з охорони праці при роботі ручним електроінструментом

14

17

Інструкції з охорони праці з безпечної експлуатації, зберігання
і транспортування балонів (з киснем, ацетиленом, із зрідженими газами та ін. газами)

16

18

Інструкції з охорони праці при користуванні електропобутовими пристроями на виробництві

17

19

Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп ютері

18

20

Інструкція з охорони праці про надання першої (долікарняної) допомоги потерпілим при нещасному випадку

19

21

Правила внутрішнього трудового розпорядку

22

Інструкція з електробезпеки для 1 групи

20

23

інструкція з охорони праці з загальних вимог безпеки для всіх професій і видів робіт

21

пвтр

24

Інструкція з пожежної безпеки з вступного протипожежного інструктажу

22

25

Інструкція з електробезпеки для 2 групи

23

26

Інструкція з охорони праці з виконання вантажно-розвантажувальних робіт

24

27

Інструкція з охорони праці з для осіб у відрядженні

25

28

Посадова інструкція відповідального по нагляду за технічним станом і експлуатацією судин, що працюють під
тиском

26

29

Посадова інструкція відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію судин, що працюють під тиском

27

ЗО

Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство

28

31

Інструкція для працівника, відповідального за безпечне проведення робіт
вантажопідіймальними кранами, підіймальними пристроями і відповідним обладнанням

29

32

Інструкція для працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією
вантажопідіймальними кранами, підіймальними пристроями і відповідним обладнанням

ЗО

33

Загал ьнооб'єкгова інструкція про заходи пожежної безпеки

ЗІ

34

Інструкція про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях

32

35

Інструкція про порядок дій обслуговуючого персоналу підприємства (об'єктів) та посадових осіб у разі
виникнення пожежі та евакуації людей і матеріальних цінностей (негайно вводиться в дію у разі виникнення
пожежі, загоряння або задимлення).

33

36

Інструкція з пожежної безпеки по експлуатації вогнегасників порошкових

34

37

Інструкція з пожежної безпеки по експлуатації вогнегасників вуглекислотних

35

38

Тематичний план та програма навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці

39

Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці

40

Білети для перевірки знань з питань охорони праці

41

Перелік питань первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці

42

Програма проведення первинного та повторного протипожежного інструктажів

43

Перелік робітників, які допущені до виконання верхолазних робіт

44

Перелік професій , для яких обов язковий попередній (періодичний) медогляд

45

Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці

46

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

47

Перелік професій, для яких обов язкове проведення стажування перед допуском до самостійної роботи

48

Список працівників, виконуючих пожежогазонебезпечні роботи, та осіб, відповідальних за організацію цих робіт

Згідно вимог законодавства, на підприємстві проводяться вступні, первинні, позапланові,
повторні інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці, відповідно до
“Положення про навчання з питань охорони праці TQB “Металпроектстрой”, затвердженого
наказом за №3/ОЛ від 04.01.2018р.
Працівники ТОВ “Металпроектстрой” забезпечені спецодягом, спецвзуттям, та іншими
засобами індивідуального захисту згідно “Порядку забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту”, затвердженого
наказом за№ 19/ОП від 12.03.2018р.
В наявності експлуатаційна документація, нор\ ативно-правові акти з охорони праці,
матеріально-технічна база та навчально-методичне забеспечення відповідає законодавству з
питань охорони праці таіпромислової безпеки.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
“

К У бу.

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, устаткування підвищеної небезпеки.
2 .Реєстраційний номер облікової картки планика 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.”

