Центр надання адміністративних послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази ^
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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю_________________
«ЕЛЕКТРОБУДМОНТАЖ»
________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бучми 53А приміщення 1._______
місцезнаходження,

__________________________________ 32410085_____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Астахов Юлій Валентинович. +380674902393. ebm2017@ukr.net

__________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
верія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків; номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Дніпропетровська область 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
_________________________________ не укладався_________________________________
(найменування страхової компанії,
-#

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______________ добровільний аудит з охорони праці не проводився__________________
(дата проведення аудиту)

Я,________________________ Астахов Юлій Валентинович__________________________
(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 в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м;___________________________________
- роботи верхолазні;___________________________________________________________
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)._____________________
трювальні роботи.________________________________________________________
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) oej и ір ,,,.-----

_____________________________ 10 робочих

М ІС Ц Ь ____________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,

в тому числі 4 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

__________________ роботи виконуються на об’єктах замовника
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

___________________________одна адміністративна будівля________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Астахов Юлій Валентинович - директор відповідальний за дотримання
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки пройшов навчання
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

в Приватному закладі «Центр професійної освіти та навчання» м Кривий Ріг та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з
«Загального курсу охорони праці» витяг з протоколу № 867 від 13. 07. 2018___________
за дотримання вимог законодавства з питань

«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ШПАОП 0,00-1.15-07) витяг
з_протоколу № 869 від 13. 07. 2018, «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» з
присвоєнням IV групи з електробезпеки (до та понад 1000В) витяг з протоколу № 879 від
13. 07. 2018. з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу від
13.07.2018. № 882; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
(НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 13.07.2018, № 883: та отримав відповідні
посвідчення. Наказом по підприємству № 06 від 23.07.2018 створена комісія з перевірки
знань з питань охорони праці, у складі: Голова комісії - директор Астахов Юлій
Валентинович, члени комісії: заступник директора з ОП Карпухіна Яна Валеріївна,
начальник дільниці Коверов Олександр Григорович. які пройшли відповідне навчання та
перевірку знань з питань охорони праці в приватному підприємстві «Центр професійної
освіти та навчання» м Кривий Ріг за програмою: «Загальний курс з ОП» про що свідчить
витяг з протоколу № 778 від 20.07.2018. для виконання робіт з підвищеною небезпекою:
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-01.15-07 витяг
з протоколу № 767 від 20.07.2018. «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» ШПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу № 766 від 20.07.2018, «Правих
технічної експлуатації електроустановок споживачів» витяг з протоколу № 766 ви
20.07.2018. з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу № 752 ві;
20.07.2018. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями:
(НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу № 778 від 20.07.2018, та отримали відповіді
посвідчення. Наказом № 10 від 23.07.2018 призначений відповідальний за безпечн
виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: виконання робіт на висоті, в т.1
організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання запобіжних поясів і
пристосувань, ведення Журналу обліку та зберігання засобів захисту з правом вида
наряд-допусків - начальник дільниці Коверов Олександр Григорович; наказом № 10 в
23.07.2018 від призначений відповідальний за пожежну безпеку на підприємстві
майстер Лісовий С.В. наказом № 11 від 23.07.2018 призначений відповідальний
справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - голови
інженер Михайленко О.В.. наказом № 12 від 27.07.2018 призначений відповідальний
безпечне виконання зварювальних робіт - начальник дільниці Коверов О.Г. Наказом
13 призначений відповідальний за безпечне виконання
газонебезпечних робіт
начальник дільниці Коверов О. Г. На підприємстві наказом № 02 від 17.07.2018 створ
та діє служба з охорони праці в особі заступника директора з ОП Карпухіної Я.В.

охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці,

які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні
хрсвідчення, а саме: електромонтери Білоногов Ю.В.. Бойцов М.І.. Бугаенко В.Г..
Гунько P.M., Данченко Д.І., Кенія Л.Т.. Кульпанов Ю.Ю.. Наливайко С.Б., Павлов В.Р..
Петров С.Р., Уділов С.В., Федоров Р.В.. Шкарбан М.О. пройшли навчання та перевірку
знань у приватному підприємстві «Центр професійної освіти та навчання» м Кривий Ріг
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-01.15-07. витяг
з протоколу № 769 від 20.07.2018________________________________________________
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні
посвідчення, а саме: директор Астахов Ю.В. (V група з ел.безпеки з допуском до робот?*
в електроустановках напругою до та понад 1000В). головний інженер Михайленк., ü.
(V група з ел.безпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до та пона^
1000В), заступник директора з ОП Карпухіна Я.В. (IV група з ел.безпеки з допуском до
роботи в електроустановках напругою до та понад 1000В). начальник дільниці Коверов
О. Г. (IV група з ел.безпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до та
понад 1000В), з «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
(НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу № 766 від 20.07.2018.. електромонтери
Білоногов Ю.В., Бойцов М.І.. Бугаенко В.Г.. Гунько P.M.. Данченко Д.І.. Кенія JI.T..
Кульпанов Ю.Ю.. Наливайко С.Б., Павлов В.Р., Петров С.Р.. Уділов С.В.. Федоров Р.В..
Шкарбан М.Р. (IV група з ел.безпеки з допуском до роботи в електроустановках
напругою до та понад 1000В). з «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» (НПАРП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу № 765 від 20.07.2018________
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відловідін
посвідчення, а саме: електромонтери Бойцов М.І., Бугаенко В.Г., Гунько P.M., Данченко
Д.І.. Кенія JI.T., Кульпанов Ю.Ю.. Наливайко С.Б.. Павлов В.P.. Уділов C.B., Шкарбан
М.Р. пройшли навчання та перевірку знань з «Типової інструкції з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» (з правом виконання робіт в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, колекторах) в приватному підприємстві «Центр
професійної освіти та навчання» м. Кривийи Ріг витяг з протоколу № 780 від 20.07.2018
та проходять щороку навчання з курсу «Право виконання робіт в газозахисній
апаратурі»_____________________________________________________________________
Робітники, які виконують роботи, що декларуються, навчені а мають відповідні
посвідчення, а саме: начальник дільниці Лісовий С.В. пройшов навчання та перевірку
знань з «Правил пожежної безпеки України» для посадових осіб (витяг з протоколу №
752 від 20.07.2018). електрогазозварник Андрющенко А.Ю. пройшов навчання в
Управлінні персоналу Криворізького Державного гірничометалургійного комбінату
(Криворіжсталь) у 2003 році та отримав кваліфікацію електрогазозварник 4 розряду, а
також пройшов навчання та перевірку знань з програми пожежно-технічного мінімуму в
приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг (витяг з
протоколу № 751 від 20.07.2018). а також пройшов навчання та перевірку знань з
програми пожежно-технічного мінімуму в приватному закладі «Центр професійної
освіти і навчання» м. Кривий Ріг (витяг з протоколу № 751 від 20.07.2018);_____________
Робітники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні
посвідчення, а саме: верхолази: Білоногов Ю.В.. Бойцов М.І.. Бугаенко В.Г.. Гунько
P.M.. Данченко Д.1.. Кенія Л.Т.. Кульпанов Ю.Ю., Наливайко С.Б.. Павлов В.Р.. Петров
С.Р., Уділов С.В., Федоров Р.В., Шкарбан М.Р., які пройшли навчання у приватному
закладі «ЦПРіН» та отримали кваліфікацію верхолаз 6 розряду (витяг з протоколу № 209
від 22.06.2018) та пройшли навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (НПАРП 0.00-1.15-07) та допущені до виконання
■і ц і в н и к и .

лриємства», «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
^аці», «Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним о д я г о м . ______
/ спеціальним взуття и іншими засобами індивідуального захисту»;_____________________
Всі працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом та взуттям згідно
«Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
\
індивідуального захисту» На кожного робітника заведена особова картка форми N МШ6. Заступник директора з ОП веде облік і контроль за видачою у встановлені терміни
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів ін диві дуального
захисту.______ _________________________________________________________________
Засоби індивідуального захисту: каски захисні, пояси запобіжні, захисні окуляри, захисні
рукавиці, респіратор-пелюстка:________________________________
ТО В «Електробудмонтаж» при виконанні робіт керується нормативно-правовими
актами з охорони праці: Закон України «Про охорону праці»: «Порядок видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою КУГУ
України від 26 жовтня 2011 року №1107: НАПБ А 01.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт
на висоті»; НПАОП 40.1 -1. 21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»;
НПАОП
40.1-1.32-01
«Правила
будови
електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок»; ПТЗЗП «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та и пристосуваннями»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві» ДБН А
3.2.-2-2009; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення
про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці»; НПАОП
0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».____________
На підприємстві обладнаний куточок охорони праці, в якому постійно обновлюється
інформація стосовно питань охорони праці, безпечного ведення робіт з журналу
«Довідник спеціаліста з охорони праці». До відома працівників доводиться інформація
про нещасні випадки на схожих виробництвах та інформація щодо запобігання подібних
випадків.______________________________________________________________________
На підприємстві ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного інструктажу
з питань охорони праці». «Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці», «Журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці», «Журнал видачі інструкції з охорони праці»,
«Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві». «Журнал реєстрації осіб, що
потерпіли від нещасних випадків на виробництві». «Журнал реєстрації протоколів
перевірки знань». Журнал обліку та зберігання засобів захисту». «Журнал реєстрації
аварій». «Журнал реєстрації медичних оглядів працівників».________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони пра
навчально-методичного забезпечення)

іі

::

промислової безпеки.

Ю.В. Астахов
(ініціали та прізвище)

20__р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів
господарювання у територіальному органі Держпраці
А*
2(к£?р.
Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищене
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищене
небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичним
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомил
про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.
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