Центр надання адміністративних пос
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
^ і ^ 9 і д н ° с т і матеріально-технічної бази
вимогам законодавства З питань охорони праці

Відомості про роботодавця
______ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛІБРА Т К » » ___________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49051, Дніпропетровська обл., м . Дніпро, в у л . Дніпросталівська, б у д . З________
місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 41656726;______________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,
директор
Прокопчук Олександр Сергійович________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
(067) 560-61-82____________________________________________________________________
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
Роботи виконуються за адресою:
місто Дніпро та Дніпропетровська область______
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 «Порядок та правила

проведення

За ш к о л у , яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
і
санітарнона
яких
може
привести
до
аварій
екологічного
діяльність
№ 1738)
епідеміологічного характеру»
(Постанова КМУ
від
16.11.2002 р.
ТОВ «ЛІБРА ТК» не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку 3 вищенаведеним
ТОВ «ЛІБРА ТК» страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не
проводить
компанії,
(найменування
страхової
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,

Прокопчук Олександр Сергійович
(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 виконуються на висоті понад 1,3 метра;
Зварювальні 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
кількість робочих місць: 18, на яких існує ризик виникнення травм: 13
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнен 1 ї
травм
будівлі - 0, споруди - 0, приміщення - 1, виробничі о б 'екти - 0________________

будівель і споруд (приміщень),
цехи - 1, дільниці - 0, структурні підрозділи - 1_________________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
директор - Прокопчук Олександр Сергійович, пройшов перевірку
Знань Загального курсу З охорони праці комісією, що створена на підставі наказу
№ 78 від 05.02.2018 р. Управління Держпраці у Кіровоградській області (виго;ока
З протоколу № 1774 від
18.10.2018 р.);
«Правила технічної експлуатгл ;ії
електроустановок
споживачів»,____ НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила
безпеуної
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А . 01.001-2014 «Правила пожеяної
безпеки в Україні» комісією, що створена на підставі наказу № 68 від 21.03.2018
р.
Головного
управління
Держпраці
у Дніпропетровській
області
(витяг__з
протоколу 1249 від 22.10.2018 р.).
________ На підприємстві створена комісія з перевірки знань З питань охорони
праці
(наказ № 20 від 18.10.2018 р.).
Голова комісії директор Прокопуук
Олександр Сергійович та члени комісії: начальник відділу охорони праці Платонов
Юрій Євгенович, начальник відділу Войтаник Анатолій Костянтинович, майстер
Хапус Олександр Вікторович пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони
праці комісіями, що створені на підставі наказу № 78 від 05.02.2018 р .
Управління Держпраці у Кіровоградській області (виписка з протоколу № 1774 під
18.10.2018 р.);
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області № 68 від 21.03.2018 р. у ДП «Дніпропетровський навчально-курссвий
комбінат «Моноліт» (копія витягу з протоколу № 1218 від 22.10.2018 р.) ; НГ-АОП
40.1-1.21-98
«Правила безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів»,
НПАОП
40.1-1.07-01
«Правила
експлуатації
електрозахисних
засобів»
у
ДП
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу 1249 від 22.10.2018 р.) ; навчання з питань пожежної безпеки (пожежнотехнічний
мінімум)
у
ДП
«Дніпропетровський
навчально-курсовий
комбінат
«Моноліт» (витяг з протоколу № 1259 від 25.10.2018 р.); НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.7 л -13
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» та перевірку зкань
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг_З
про'токолу № 1229 від 24.10.2018 р., витяг з протоколу № 1222 від 17.10.2018 р.,
витяг 3 протоколу № 1238 від 22.10.2018 р.) ._______________________________________
________ Наказом № 23 від 19.10.2018 р. призначені відповідальними за справний
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства та пожежну безпеку на
підприємстві начальник відділу Войтаник Анатолій Костянтинович (IV група З
електробезпеки, до і понад 1000 В) , у разі його відсутності - директор ТОВ
«ЛІБРА ТК» Прокопчук Олександр Сергійович (IV група з електробезпеки, д о_і
понад 1000 В) , які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
НПАОП
40.1-1.07-01
«ПраЕила
експлуатації
електрозахисних
засобів»
у
ДП
«Дніпропетровський
навчальчокурсовий комбінат «Моноліт» і перевірку Знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг З протоколу 1249 від 22.10.2018
р.); навчання З питань пожежної безпеки
(пожежно-технічний мінімум)
у ДП
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»
(витяг З протоколу
№ 1259 від 25.10.2018 р.).
________ Наказом № 22 від 18.10.2018 р. призначені відповідальними за безпечне
виконання:
Зварювальних робіт З правом видачі наряд-допусків - начальник відділу
Войтаник Анатолій Костянтинович (IV група З електробезпеки, до і понад 1000 В ) ,
майстер Хапус Олександр Вікторович (IV група з електробезпеки, до і понад *000
В), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатг.ції
електроустановок
споживачів»,
НПАОП
40.1-1.07-01
«Правила
експлуатації
електрозахисних Засобів» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат
«Моноліт»
і
перевірку
знань
комісією
Головного
управління
Держпраці__у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу 1249 від 22.10.2018 р.); навчання
з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) у ДП «Дніпропетровський
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» (витяг з протоколу № 1259 від 25.10.2018
Р~)
робіт на висоті понад 1,3 м в т.ч. облік, організацію своєчасного огляду,
випробування та зберігання запобіжних поясів та пристосувань, ведення Журналу
обліку та зберігання засобів захисту з правом видачі наряд-допусків призначені
начальник відділу Войтаник Анатолій Костянтинович, майстер Хапус Олександр
Вікторович, які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Прав; ла охорони праці під
час роботи 3 інструментом та пристроями» в ДП «Дніпропетровський навчальнокурсовий комбінат «Моноліт» та перевірку знань комісією Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1229 від 24.10.2018
р. ,
витяг
з
протоколу
№
1238
від
22.10.20І8
р.).______________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки,
________ Наказом по підприємству № 2 від 16.10.2018 р. реорганізована служба з
охорони праці.
Керівником служби охорони праці призначений Платонов Ю.Є.
(наказ № 2 від 16.10.2018 р.), який пройшов перевірку знань Загального курсу з
охорони праці комісією, що створена на підставі наказу № 78 від 05.02.2018 р.
Управління Держпраці у Кіровоградській області (виписка з протоколу № 1774 від
18.10.2018 р.); «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,
НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила___ безпечної____експлуатаці ї____електроустановок
споживачів», НАДБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією,
що створена на підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 1249 від 22.10.2018
р.)ІУ група 3 електробезпеки до і понад 1000 В); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» комісією, що
створена на підставі наказу № 68 від 21.03.2018 р. Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг З протоколу № 1229 від 24.10.2018
р . , витяг з протоколу № 1238 від 22.10.2018 р.)._________
наявністю служби охорони праці,
Робітники
підприємства
мають
відповідну
кваліфікацію,
проходять
навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці
Згідно З НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки Знань З питань охорони праці»: робітники підприємства, які Задіяні
під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, пройшли навчання НПАОП 0.001.15-07 «Правила_____ охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» і перевірку знань
комісіями Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу № 1228 від 24.10.2018 р.), НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці
під час роботи 3 інструментом та пристроями» (витяг З протоколу № 1239 від
22.10.2018 р.), виробничих інструкцій та інструкцій з
охорони праці, що діють
на підприємстві в межах своїх повноважень комісією ТОВ «ЛІБРА ТК» (протокол № 1
від
26.10.2018
р.)
та
відповідні
інструктажі
з
охорони
праці,
що
підтверджується_____ відмітками в журналах.____
________ Наказом № 2 від 16.10.2018 р. переглянуті та введені в
дію інструкції
3 охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі
№ 48 для електрогазозварника; № 13 для слюсаря по ремонту і обслуговуванню
газового
обладнання;
№
11
для
інженера-електроніка/техніка-технолога
(електроніка - цех ремонту обладнання); № 10 для інженера-електроніка/технікатехнолога (електроніка); № 12 для електрослюсаря; № 29 для техніка-механіка;
№ 38 для електрослюсаря (цех ремонту обладнання); № 31 під час виконання робіт
на висоті, № 37 під час виконання робіт із застосування риштувань та помостів,
№
42
при
виконанні
робіт
на
висоті
із
застосуванням
переносних
драбин. ______________________________________________
На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони
праці на підприємстві; журнал реєстрації інструкцій З охорони пра ц і ; журнал
реєстрації інструктажів З питань пожежної безпеки; журнал ведення протоколів
засідань комісії З перевірки знань З питань охорони праці; журнал обліку робіт,
що виконуються за нарядами і розпорядженнями; журнал обліку та зберігання
засобів захисту; журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
трансформаторів ,________ перетворювачів________ частоти________ та________ переносних
світильників ._________ _______________________________________________________________
інструкцій
про
проведення
навчання
та
інструктажу
з
питань
охорони
праці,
________ В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
числі т а , що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки________
(паспорти та інструкції З експлуатації на індивідуальні страхувальні системи
для Захисту від падіння З ПЛ-K-EN, і н в . №№ 2-6, вересень 2018 р.в. (Україна);
трансформатор зварювальний СТШ-250 У 2 , і н в . № 1, вересень 2018 р.в. (Україна)
експлуатаційної документації,
________ Наказом № ЗО від 22.10.2018 р. на підприємстві створена комісія З
приймання
і перевірки
засобів
індивідуального захисту,
що надходять на
підприємство
на
відповідність
вимогам
нормативних
документів.____ Пояси
Запобіжні, каски, драбини, електрообладнання використовують за призначенням,
Зберігають у технічно справному стані З проведенням технічного обслуговування,
ремонту,
експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та
документів з
експлуатації виробників .__________________

Працівники
TOB
«ЛІБРА
ТК»
забезпечені
спецодягом
та
Засобами
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими Засобами індивідуального захисту»._________________
засобів індивідуального захисту,
Наказом № 2 9 від 22.10.2018 р . по підприємству затверджений перелік
діючих законодавчих та нормативно-правових актів З питань охорони праці та
промислової безпеки який включає: Закон України «Про охорону праці», Порядок
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування)
машин,
механізмів,
устатковання
підвищеної
небезпеки,
затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 із Змінами, «Порядок
проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений Постановою
КМУ від 01.08.1992 р. № 442, Технічний регламент Засобів індивідуального
Захисту, затверджений Постановою КМУ від 27.08.2008
№ 761, Технічний регламент
знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від
25.11.2009 р.
№ 1262, НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»,
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.004.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій З
охорони
праці»,
НПАОП
0.00-6.03-93
«Порядок
опрацювання
та
затвердження
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», НПАОП
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
НПАОП
0.00-4.01-08
«Положення
про
порядок
забезпечення
працівників » і
Засобами
працівників
спеціальним
одягом,
спеціальним
взуттям
та
іншими
індивідуального Захисту», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи 3 інструментом та пристроями», НПАОП 0.00—1.15—07 «Правила охорони праці
під час виконання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації_____ електроустановок_____ споживачів» ,______«Правила_____ улаштув;шня
експлуатації____ електроустановок
технічної
«Правила
електроустановок»,
ДК
споживачів», НАПБ А . 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»,
наказом
Затверджений
професій»,
«Класифікатор
003:2010
Дер’жспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 тощо.
Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповіднесті
до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки Знань З питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними
методами (білети).
На підприємстві обладнаний куток Охорони пр а ц і , ціллю якого є проведення
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників З питань охорони
п р а ц і , пропаганда безпечних умов праці та профілактиці а в арій, виробничого
і професійних
захворювань. Куток
охорони
праці
забезпечений
травматизму
нормативно-правовими
актами
з
охорони
праці,
посібниками, підручниками,
методичною
і___ довідковою
літературою,___ учбовими
програмами ,___ наглядь ими
матеріалами тощі
но-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
нормативно-пра
________ Прокопчук О .С .
(ініціали та прізвище)
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Примітки:

N

Аб/2

обліку
суб'єктів
Держпраці

____________

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.

