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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА
КОМПАНІЯ БІТЕК ГРУП»
_____________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49050, Дніпропетровська

обл., м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. З______________
місцезнаходження,

______________________________________ 38550937___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________ директор Малий Артур Юрійович____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

(050) 216 81 84, Ьиескггоир2016(а),smail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для ф ізичної 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;

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Тверська, 1 5 ._________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

______________та згідно укладених договорів на об'єктах замовників________
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і______________
________________________________ __не проводився__________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Малий Артур Юрійович
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної 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; роботи в колодязях, шурфах,_____
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищ еної

траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

боксах, топках, трубопроводах): обстеження, ремонт і чищення димарів,______________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

повітропроводів; роботи верхолазні; роботи в діючих електроустановках напругою
країна походж ення, які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться)

понад 1 000 В (до 10 кВ включно); зварювальні роботи._____________________________
без отримання відповідного дозволу,

18
кількість робочих місць,

14
у том у числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_________________________________________________ 6_______________________________________
будівель і споруд (приміщень),

__________________________________________8________________ ______________
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають

охорони праиі та промислової безпеки наказом № 8 від 30.03.2018 покладено на_______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

інженера з охорони праиі Владимирову К.В. Наказом № 9 від ЗО. 03.2018 інженером з
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

охорони праиі призначено Владимирову К.В. Наказом № 2 від 25.01.2013 на____________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

підприємстві розроблено та затверджено «Положення про службу охорони праиі» й
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі».
На підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони
праиі здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праиі». На підприємстві наказом № 2 від 25.01.2013 розроблено та
затверджено посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони праиі. інструкції з
безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 20 примірників), в
тому числі інструкцію № 5 з охорони праиі при виконанні робіт на висоті, інструкцію №
15 з охорони праиі при виконанні робіт з інструментом та пристроями, інструкцію № б з
охорони праиі під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних
страхувальних засобів, інструкцію № 7 на виконання газозварювальних робіт, інструкцію
№ 11 на роботи в електроустановках та інструкцію № 10 з підготовки та безпечного
проведення газонебезпечних робіт. Наказом №
10 від 30.03.2018 на підприємстві
розроблено і затверджено «Положення про ділянку з ремонту, перевірки та чищення
димових і вентиляційних каналів» та «Положення про організацію контролю якості
виконуваних робіт з ремонту, перевірки та чищення димових і вентиляційних каналів»,
інструкцію з технічного обслуговування, ремонту, перевірки та чищення димоходів і
вентиляційних каналів. Наказом № 18 від 25.07.2018 на підприємстві переглянуто склад
комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Директор Малий А.Ю., головний
інженер Троценко О.В. та інженер з охорони праиі Владимирова К.В. пройшли
навчання загальних питань з охорони праиі в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області
(протокол № 16-18 від 29.03.2018). Майстер будівельної дільниці Борковський А.М.
пройшов навчання загальних питань з охорони праиі в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області
(протокол № 69/1-17 від 26.10.2017). Головний інженер Троценко О.В., інженер з
охорони праиі Владимирова К.В. та майстер будівельної дільниці Борковський А.М.
пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в Д П
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області (протокол № 62-17 від 11.1.2017). Головний інженер
Троиенко О.В., інженер з охорони праці Владимирова К.В. та майстер будівельної
дільниці Борковський А.М. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони
праиі під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в Д П «Придніпровський
ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області (протокол № 44/1-18 від 25.07.2018). Головний інженер
Троиенко О.В., інженер з охорони праиі Владимирова К.В. та майстер будівельної
дільниці Борковський А.М. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони
праці при виконанні робіт на висоті» в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №
72/2-17 від 15.11.2017). Головний інженер Троиенко О.В., інженер з охорони праиі
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Владимиуова К.В. та майстер будівельної дільниці Боуковський А.М. пройшли навчання
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт» в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 63-17 від 11.10.2017). Головний
інженер Троценко О.В., інженер з охорони праці Владимирова К.В. та майстер
будівельної дільниці Борковський А.М. пройшли навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)» в Д П
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у
Дніпропетровській області (протокол № 53/1-17 від 20.09.2017). Головний інженер
Троценко О.В., інженер з охорони праці Владимирова К.В. та майстер будівельної
дільниці Борковський А.М. пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної
експлуатації електроустановок споживачів».
«Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів» в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 44-18 від
25.07.2018; IV група з електробезпеки). Головний інженер Троценко О.В., інженер з
охорони праці Владимирова К.В. та майстер будівельної дільниці Борковський А.М.
пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» в Д П «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол № 5317 від 20.09.2017).
Електрогазозварник Сухов 0 .0 . на підставі результатів
випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації
зварників», затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 за № 61,
допущений до ручного дугового (111) зварювання: котлів, трубопроводів пари та
гарячої води, систем газопостачання тиском не більше 0,6 МПа, технологічного
обладнання і трубопроводів, сталевих конструкцій (протокол № 109 й посвідчення
зварника
№
КВ-19/999-1
від
11.10.2017,
видані
ДП
«УВК
«КП
«Дніпросантехмонтаж»), Електрогазозварник Сухов 0 .0 . на підставі результатів
випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації
зварників», затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 за № 61,
допущений до газового (311) зварювання: котлів, трубопроводів пари та гарячої води,
систем газопостачання тиском не більше 1,2 МПа, зовнішніх мереж й споруд
водопостачання й каналізації (протокол № 110 й посвідчення зварника № КВ-19/999-2
від 11.10.2017, видані Д П «УВК «КП «Дніпросантехмонтаж»). Рішенням державної
кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Брюшенку С.С. присвоєно
професію: монтаж ник зовнішніх трубопроводів четвертого розряду (протокол № 820
від 11.08.2017; посвідчення № 8502). Рішенням
державної кваліфікаційної комісії
ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Просенку В.М. присвоєно професію: стропальник
(протокол № 823 від 23.08.2017; посвідчення № 8557). Рішенням державної
кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Олекієнку О.С. присвоєно
професію: ізолювальник з термоізоляції четвертого розряду (протокол № 445 від
15.04.2014; посвідчення № 5912). Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ
Учбовий комбінат «Дніпробуд» Науменку Л.А. й Попову О.В. присвоєно кваліфікацію:
монтажник з монтаж у сталевих та залізобетонних конструкцій
четвертого
розряду_____(протокол
№ 322 від 04.03.2014: посвідчення № № 5880, 5881).
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Савельєв Ф.О.
закінчив СПТУ № 4 м. Сарани за професією «електрослюсар підземний» (диплом Б №
297805
від
24.05.1991).
Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування Гнатенко М.М. закінчив Дніпропетровський механікометалургійний технікум за професією «технік-електромеханік» (диплом З К № 011378
від 28.06.1994). Електромонтажник Дудник A.B. закінчив Дніпродзержинський
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державний технічний університет
за спеціальністю «інженер-електромеханік»
(диплом HP__________ № 25375963 від 29.07.2004). Електромонтажник Єрмолаєв С.О.
закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «фахівець у галузі
електротехніки» (диплом HP № 3485 7729 від
30.06.2011). Електромонтажник
Котенко С.О. закінчив Національний гірничий університет
за спеціальністю
«інженер-електромеханік» (диплом HP № 32373030 від 30.06.2007). Рішенням
державної кваліфікаційної комісії ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Шевченку А. О.
присвоєно професію: монтаж ник з монтажу санітарно-технічних систем та
обладнання четвертого розряду (протокол № 727 від 27.07.2017; посвідчення № 8489).
Рішенням
держ авної кваліфікаційної комісії ТОВ УКК «ПРОФ ІЛАЙН» Чубову П.П.
присвоєно професію: бетоняр четвертого розряду (протокол № 3 1 5 від 05.09.2017;
посвідчення № 06307). Рішенням
державної кваліфікаційної комісії ТОВ «УК
СПЕКТР» праці робітникам Товариства: Науменку Л.А., Попову О.В., Савельєву Ф.О.,
Гнатенку М.М., Дуднику A.B.. Єрмолаєву С.О., Котенку С.О. присвоєно професію:
верхолаз шостого розряду (протокол № 162 від 01.08.2018: посвідчення № № 06825,
06826, 06827, 06828, 06829, 06830 й 06831). Рішенням кваліфікаційної комісії ВАТ
«Дніпрохімбуд» Голосному Г.О. присвоєно кваліфікаційний розряд - шостий за
професією машиніст бульдозера (свідоцтво № Д ХБ 187017 від 22.01.1992).
Електротехнічний персонал пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії ТОВ «УКПроФі Лайн»
(протокол № 158 від 23.06.2018), присвоєно IV групи з електробезпеки. Рішенням
кваліфікаційної комісії (екзаменаційної) ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» Демченко
О.І., Оніщук С.М. й Лемдьянов В.В. здобули
професію: чистильник димоходів,
лежаків та топок (протокол № 2 4 7 від 05.04.16: посвідчення № № 2232, 2233 й
2234). Робітники підприємства навчені у встановленому порядку і проходять перевірку
знань: загальних питань з охорони праці: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі
виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт
на висоті» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт;
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової
безпеки у будівництві (ДБН)» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних
робіт; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями» в обсязі виконуваних робіт й питань пож еж ної безпеки своєю
комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: № 1 від 03.09.2018; №
2 від 04.09.2018: № 3 від 05.09.2018; № 4 від 06.09.2018; № 5 від 07.09.2018: № 6 від
10.09.2018; № 7 від 11.09.2018; № 8 від 12.09.2018 й № 9 від 13.09.2018). Розроблено й
затверджено наказом № 19 від 25.07.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та
призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки.
Наказом № 20 від 25.07.2018 призначено
осіб (головний інженер Троценко О.В. й
майстер будівельної дільниці Борковський A.M.), відповідальних за безпечне виконання:
робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра; робіт в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах): земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2
метри або в зоні розташування підземних комунікацій; обстеження, ремонт і чищення
димарів, повітропроводів: роботи верхолазні;
роботи в діючих електроустановках
напругою понад 1 000 В (до 10 кВ включно): зварювальні роботи. Наказом № 21 від
25.07.2018 відповідальність за електрогосподарство
й справний________ стан
електроустаткування покладено на головного інженера Троиенка О. В. Наказом № 22 від
25.07.2018 право видачі нарядів-допусків на виконання робіт в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В покладено на головного інженера Троиенка О. В. На підприємстві
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наказом 23 від 25.07.2018 затверджено перелік осіб, які мають право бути керівниками
робіт, допускачами. наглядачами, членами бригади. Наказом № 24 від 26.07.2018
відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі
нарядів-допусків покладено на майстра будівельної дільниці Борковського А.М. Наказом №
25 від 26.07.2018 на підприємстві затверджено перелік верхолазних робіт, які
виконуються за нарядами-допусками. Наказом № 26 від 26.07.2018 відповідальним
керівником верхолазних робіт директор призначив головного інженера Троиенка О.В.,
відповідальним виконавцем верхолазних робіт - майстра будівельної дільниці Борковського
А.М. На підприємстві розроблено, узгоджено й затверджено наказом № 27 від 26.07.2018
інструкцію з підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт. На
підприємстві розроблено й затверджено наказом № 28 від 26.07.2018 перелік
газонебезпечних робіт. Наряди-допуски реєструються в журналі. Робітники перед
допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт проходять стажування під
наглядом досвідченого робітника протягом перших десяти робочих змін. Допуски до
стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску
до роботи робітники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони
праці на робочому місці (за особистим підписом). Робітникам видаються інструкції з
безпечних методів робіт. Наказом № 28 від 26.07.2018 призначено особу (головний
інженер Троиенко О.В.), відповідальну за проведення газонебезпечних робіт; за організацію
безпечного проведення газонебезпечних робіт. Наказом № 28 від 26.07.2018
робіт
відповідальність за підготовку об'єктів до проведення_____газонебезпечних
покладено головного інженера Троиенка О.В. Наказом № 28 від 26.07.2018 призначено
особу (майстер будівельної дільниці Борковський А.М.). яка має право видавати наряди на
виконання газонебезпечних робіт. Наказом № 29 від 27.07.2018 відповідальність за стан
і утримання рятувальних поясів й мотузків, а також: кожний раз перед та після їх
застосування покладається на головного інженера Троиенка О.В. Зовнішній огляд
рятувальних поясів, карабінів та мотузків проводиться один раз у десять днів. Наказом №
29 від 27.07.2018
відповідальність за стан та утримання шлангових протигазів
покладається на
головного інженера Троиенка О.В. Наказом № ЗО від 27.07.2018 на
підприємстві створено дільницю з чищення димарів та повітропроводів. Наказом № 31 від
27.07.2018
головного інженера Троиенка О.В. призначено відповідальним за здійснення:
вхідного контролю проектної документації: вхідного контролю конструкцій, виробів,
матеріалів: вхідного контролю устаткування: операційного контролю та приймання
окремих
монтажних робіт. На підприємстві є необхідна нормативно-технічна
документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки.
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з
експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної
небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності журнал реєстрації актів:
журнал видачі виробничих завдань: засоби індивідуального захисту: зварювальний апарат
типу МЗПО ИСА-250: трансформатор для ручного дугового зварювання типу ТОР: пояси
запобіжні (інв. №№ 1. 2. 3. 4. 5). фали запобіжні типу 1ФК. страхувальні мотузки,
драбини, комплекти верхолаза (карабіни; запобіжні верхолазні пристрої; затиски ручні для
тросу; страхувальні, опорні та допоміжні канати; затискачі; пристрої для спуску;
засоби з'єднання: технологічне пристосування тощо), металеві зачепи, спеціальні тримачі
з ручками, уловлювачі з вертикальним канатом, робочі сидіння розміром 300 х 600 мм,
риштування будівельні типу «Атлант», рятувальні мотузки, засоби підмощування,
огородження, сітки захисні, настили, козирки, сходи, трапи й містки, що мають огорожу,
знаки безпеки, сумки, підсумки, ковпачки захисні, футляри, чохли: газосигналізатор;
газоаналізатор; набори електроінструменту з ізольованими ручками; ізолювальні штанги
та кліщі; електровимірювальні кліщі; покажчики напруги; іскробезпечний інструмент;
калоші діелектричні: рукавиці діелектричні: килимки діелектричні; газоаналізатор-лампа
ЛБВК; молотки слюсарні, в т. ч. з кольорову металу: інвентарні шити огородження;
знаки сигнальні, таблички попереджувальні і підставки до них; переносні вибухозахишені
світильники напругою не вище 12 В (лампи акумуляторні); протигази шлангові ПШ;
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спеціальне взуття: чоботи, черевики без металевих цвяхів й підковок із неслизькою
підошвою), анемометр електронний, кулі металеві діаметром 50-100 мм, гирі, дзеркала,
надійні засоби сигналізації
й зв'язку з автономним живленням тощо. Представлено
результати випробувань поясів запобіжних; поясних карабінів: рятувальних мотузків й
драбин (протоколи №№ 1. 2. 3. 4 й 5 від 20.08.2018-23.08.2018). Випробування поясів
запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузок проводяться 1 раз в 6 місяців під
керівництвом особи, яка відповідає за випробування засобів індивідуального захисту.
Наказом № 30/1 від 27.07.2018______на підприємстві створено комісію з проведення
випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні
бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Представлено акт
випробування від 24.08.2018 на герметичність шлангових протигазів. Зберігання засобів
захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів.
Робітники
підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального захисту відповідають
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів
індивідуального захисту фіксується у картках обліку. Представлено копію договору № 50
від 12.07.2018 підприємства з ДП «Учбово-виробничий комплекс» колективне
підприємство «Дніпросантехмонтаж» (дозвіл Держгірпромнагляду № 1147.14.30 від
10.12.2014) на виконання наступних видів робіт: контроль якості зварних з'єднань;
механічні випробування зразків; атестація зварників. Для виконання земляних робіт
підприємство орендує будівельну техніку за договором надання послуг механізмами № 0607/18 від 06.07.2018 з Фізичною особою - підприємцем Герасимовим І.В. (дозвіл №
400.14.15 від 02.07.2014 р.. виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним
управлінням Держгірпромнагляду на експлуатацію технологічних транспортних засобів
(згідно з переліком). Підприємство уклало договір № 18 від 07.07.2018 з
електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА КУПІНА» (дозвіл № 1507.12.30
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до
22.10.2022; дозвіл № 1508.12.30 Держ авної служби гірничого нагляду та промислової
безпеки України, продовжений до 22.10.2022). На підприємстві організовано
проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу (попередній
медичний огляд) та протягом трудової діяльності (,періодичні медичні огляди):
заключний акт, виданий 19.10.2017 КЗ «Дніпропетровський центр первинної медикосанітарної допомоги № 8». На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з
охорони праці, в тому числі Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислової безпеки у будівництві (ДБН)». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації
40.1-1.32-01
«Правила
будови
електроустановок
споживачів»,______ НПАОП
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», «Правила пожежної
безпеки», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт тощо. Наказом № 38
від 27.07.2018______ відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію Фонду
нормативно-правових актів з охорони праці директор поклав на себе. На підприємстві
ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони
праці; лсурнал обліку і зберігання електрозахисних засобів; журнал обліку та
зберігання_____ засобів_____ захисту;_____ журнал_____ приймання_____ та_____ огляду
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риштувань та помостів; журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання
газонебезпечних робіт; журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту,
трансформаторів
та
ін.;
журнал
обліку
робіт,
що
виконуються
за нарядами і розпорядженнями; журнал обліку та огляду такелажних засобів,
механізмів та пристроїв: журнал реєстрації актів; журнал видачі виробничих
завдань; журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів. Наказом № 39
від 27.07.2018 відповідальним за проведення первинного та повторного інструктажів
на робочому місці, а також за ведення журналів призначено інженера з охорони праці
Владимирову К.В. Підприємство уклало договір оренди нежитлових приміщень від
01.01.2017 з Дніпропетровським колективним підприємством «Універсалснабсервіс» на
строкове платне користування нежитловими приміщеннями загальною площею 70,0
м 2 за адресою: 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 3. Працівники підприємства
забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно з нормами. Матеріальнотехнічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
М
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Примітки: 1. Ф ізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.
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