Центр надання адміністративних послуї
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету' Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

щовт

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЕН ЕРГО П О ЛЮ С»,

(для юридичної о с о б и : н ай м ен ува н н я ю ридичної о с о б и ,

50072, м. К р и ви й Ріг, вул. Д унайська, 46,

код

ЄДРПОУ: 35229520, ________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, н о м е р те л е ф о н у ,

П оляков Ю рій А н а т о ль еви ч ,

тел. 067-563-16-24,

E-m ail: volus-uaCcvukr.net

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 та 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

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії,

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року страхування
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

не проводит ься, т а к я к ТОВ «Енергополю с» не є о б ’єкт ом п ід ви щ ен о ї небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився ____________ ________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я,

Поляков Юрій Анатольевич - директор___________________________________________________
(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:

__ Роботи що виконую т ься на висот і понад 1, 3 м ет рів ___________________________________
(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 - 9, в тому числі і тих , на яких існує підвищ ений ризик _________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 6________________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Будівля, споруда (приміщення) -1_______________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор ТОВ «ЕНЕРГОПОЛЮС» Поляков Ю.А.. пройшов навчання з курсу (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

.«Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області № 8/157від 29.08.2018року), «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)» в ТОВ «НКЦ
«Моноліт» (Протокол №9/19 від 05.09.2018 р.), ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області;_________________________________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

/

—- відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті - майстер Гульчак Олександр
Сергійович (наказ № 45 від 14.08.2018р.), який пройшов відповідне навчання та перевірку
знань в ТОВ «НКЦ «Моноліт» «вивчення законодавчих актів з охорони праці, гігієни прці,
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» (Протокол
перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області № 8/157від
29.08.2018року), - «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.001.15-07)» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол №9/19 від 05.09.2018 р.), «Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18.) (Протокол № 8/113 від 22.08.2018 р. ТОВ
«НКЦ «М оноліт»).__________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

__1. Наказом по підприємству від 04.08.2018 року № 4 переглянуте положення про службу
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

охорони праці,_________________________________________________________________________
функції служби охорони праці виконує - директор Поляков Ю.А.
Розроблені, затверджені та введені в дію наказом №7 від 13 березня 2011 року
інструкції з охорони праці за професіями та типами робіт, а саме:
«Інструкція з охорони праці для всіх працівників на ТОВ «Енергополюс»» - №1
«Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки на об’єктах» - №2.
«Інструкція з охорони праці з електробезпеки для працівників ТОВ «Енергополюс» №3. ~
«Інструкція з охорони праці по наданню першої долікарської допомоги» - №4.
Інструкція з охорони праці «Пам'ятка для пішоходів» - №5.
«Інструкція з охорони праці при роботі на висоті» - №6.
«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів» - №7.
«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в замкнутому просторі» - №8.
«Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного електрифікованого інструмента»
- № 9.
Інструкція по безпеці дорожнього руху - №12.
«Інструкція з охорони праці для зварника» - №14.
«Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт» - №15.
«Інструкція з охорони праці при користуванні і випробуванні засобів захисту» - №16.
«Інструкція з охорони праці при експлуатації електрообладнання і побутових
електроприладів» - №17.
«Інструкція з охорони праці при роботі з приставними, розсувними драбинами та
стрем'янками» - № 18.
«Вступний інструктаж з питань охорони праці» - №21.
«Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В»» -№22.
Наказом по підприємству № 25 від 17.10.2016 року призначена відповідальна особа за
проведення робіт підвищеної небезпеки.
Проведення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму
проводиться відповідальним за охорону праці на ГОВ «Енергополюс».
Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з питані
охорони праці у відповідності д о «Положення про порядок проведення навчання
інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці робітників ТОВ «Енергополюс» .
Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередженню
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на 2018 р і к
розроблені та затверджені встановленим порядком.______________________________________.
Розроблені графіки та поіменні списки проходження працівниками медоглядів.
Розроблено та затверджено наказом директора «Положення про організацію первинних і
періодичних медичних оглядів».______________________________________________________

ГОВ «Енергополюс» забезпечено машинами, механізмами, обладнанням для виконання
заявлених видів робіт (ремонт, монтаж, демонтаж кранів та кранового обладнання)
власними силами:
1. Апарати зварювальні.
2. Домкрати гідравлічні.
3. Мотузка.
4. Набор головок торцевих.
5. Набор ключей рожкових.
6. Лебідки ручні 0 = 1 .6 т.
7. Страхувальні канати.
8. Страхувальні пояси.
9. Кувалда.
10. Набори слюсарного інструменту.
11.Подовжувачі.
12. Машинка шліфувально-зачисна.
13. Дробини приставні.
_ Навчання та інструктажі з питань охорони прані проводяться у відповідності до
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

вимог типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці.________________________ __________________________________________
Працівники, задіяні на роботах, пройшли навчання з питань охорони праці в ТОВ
НКЦ«МОНОЛІТ»______________________________________________________________________
-Пожежна-технічний мінімум;_____________________________________________________
- Електробезпека II гр.;_____________________________________________________________
-Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) та
верхолазні роботи;______________________________________________________________________
- Стропальник з правом виконання ВПМ, якими керують з підлоги.__________________
- Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском,
протоколи № 9/20 ; 9/30 ; 9/25 ; 9/27 ; 9/28 від 05.09.2018 р. і № 131 від 29.08.2018 р..
Інструктажі з охорони праці працівникам, задіяним на роботах, проводяться
щоквартально із записом в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці».________________________________________________________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом . спецвзуттям та засобами
індивідуального захисту (пояси запобіжні ПЛ-2 інв.№001. №002, №003, №004, №005 - дата
останнього випробування 05.08.2018р. Монтажники забезпечуються: костюм бавовняний
(на 12міс.), білизна натільна ( на 12 міс.), чоботи (на!2міс.), рукавиці спілка (по потребі).
Зварники забезпечуються - костюм брезентовий (на 6 міс.), ботики (на 12 міс.) , краги (по
потребі), щитки захисні.______________________________________________
На ТОВ «Енергополюс» використовуються металеві драбини (дата останнього
випробування 05.06.2018р.)._______________________________ _____________________________
В наявності нормативно-правові акти з охорони праці та нормативно-методичне
забезпечення:
________________________________________
1 .Закон України «Про охорону праці» від 21.11,02р. № 229 - IV. Закон України «Про
внесення
змін
до
Закона
України
«Про
охорону
праці»
від
28.1.2014
року.__________________________________________________________________________________
2.Правила охорони праці під час виконання робіт па висоті 1111 АРІ 1 0.00-1.15-07.
3.Т_Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці і переліку робіт з підвищеною, затверджене Держкомітетом України по
нагляду за охороною праці 26.01,05г. №15 (НПАОП 00.0-4.12-05)._______________________
4.3акон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».__
5. Конституцією України. Законами України, актами Президента України. Кабінету
Vк-пяїнм нопмативно-правовими актами органу виконавчої влади.

6.Кодексом законів про пращо України._Цивільним і Господарським кодексами
України. Кодексом цивільного захисту;
7.3 Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999р. №1105-ХІУ:
8.1 Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України від 15.05.2015р. № 285; (НІ ІАОІ1 0.00-1.76-15)
9.Пра вилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НІ
ІАОП 0.00-1.59-87);
Ю.Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт,
затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985р.
1 1 .Правилами експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1 -1.07.-01):
12.Г1равилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими
наказом Міністерства
палива і енергетики України від 25.07.2006р. № 258 (у редакції наказу Міністерства
палива і енергетики
України від 13.02.2012р . № 91 );
13.1 Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів ( НПАОП 40.11.21 -98), затвердженими
комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики
України від 09.01.98р. № 4;
141 Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 30.12.2014р. № 1417;
15.ІІорядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і
аварій на виробництві, затвердженим Постановою КМ України від 30.11.201 1р. № 1232;
16. Положенням про розробку інструкцій з охорони Праці, затвердженим наказом
Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 29.01,1998р. № 9;
17.«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07
18. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями.
На підприємстві існує кабінет з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою,
стендами з охорони праці, навчальними посібниками.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці

Ю.А. Поляков
(ініціали та прізвище)

При мітки: 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, устатковання підвищеної
небезпеки.
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 державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

