Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

-с

,~ 2 ч О Л ?

«Лі»
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

Приватне підприємство «С Т К У »_______________

Відомості про робот одавця:

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м.Дніпро, Соборний р-н, Бульвар Слави, буд.18. кв. 142. ЄЛПРПОУ 35164520 .____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, призвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телефону

Директор Ткаченко Вячеслав Юрійович

Телефон: 0959069185. їкасЬепко.$їки@етаіІ.соіп.

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

м.Дніпро. Соборний р-н Бульвар Слави, буд.18. кв 142 та по Дніпропетровській області згідно
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації(застосування)

договорів на виконання робіт._____________________________________________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

договір відсутній.________________________________________________________________________
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився (був/не був)
(дата проведення аудиту)

Я. директор ПП «С Т К У » Ткаченко Вячеслав

Ю

р і й о в и ч ______________

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

Цією декларацією підтверджую відповідальність 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

І.Роботи. що

ви кон ую ться

на висоті понад 1.3 метра.

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

2.Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах, колекторах,
устаткування підвищенної небезпеки, тип або марка (за наявності)

замкнутому

просторі

(ємностях, боксах, трубопроводах).

З.Зварювальні роботи.
Кількість робочих м ісц ь-15. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 1 2 .
кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Власних будівель немає. Орендованих приміщень - 2 ( Договір оренди № 12Е000-269/18______
ПАТ «Укртелеком»
від. 22.01. 2018 р.) Виробничі підрозділи відсутні.
будівель і споруд

приміщень), виробничих об'єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальність за дотримання вимог законодавства з охорони праці та
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
пром исло во ї

безпеки, а також за виконання робіт, що декларуються покладені на директора

Ткаченко Вячеслава Ю рійовича (н ак аз №12 від 4.11.20 14 р ) . Відповідальний за видачу нарядівдопусків - головний інженер Давиденко Олександр Анатолійович (наказ №10 від 19.02. 2018 р)
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Функції служби з охорони прані покладено на головний інженер Давиденко Олександра
Анатолійовича ( наказ №18 8.10.2015 р).
наявність служби охорони праці

Створена комісія з перевірки знань з охорони праці (№16 від 4.11.2014 р) у складі: Ткаченко
В.Ю . - директор. Давиденко О.А. - головний інженер, Роган О.В. - прораб. Навчання, перевірка
знань та інструктажі з питань охорони праці проводиться згідно «Порядку проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом №17 від
4.11.2014 р.. про що робляться записи у відповідних журналах. Розроблені та
затверджені інструкції з охорони праці, в тому ч и сл і:
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

інструкція №1 « Охорона праці при роботах із застосуванням переносних драбин та сходів»
інструкція №2 « Охорона праці при виконанні зварювальних робіт »
інструкція №3 « Охорона праці при роботі з електроінструментом »
інструкція №4 « Охорона праці при виконанні робіт в кабельних колодязях та ш ахтах»
інструкція № 5 «Охорона праці при виконанні робіт на висоті»
інструкція №6 «Охорона праці при роботі в діючих електроустановках напругою до 1000 В »
інструкція №7 « Охорона праці при виконанні земляних робіт »
Працівники ПІТ «С Т К У » в повному обсязі забезпечені нормативно-правовими актами з
охорони праці та навчально-методичною базою. Вступний, первинні, повторні та позапланові
інструктажі проводяться відповідальними особами за дотриманням вимог законодавства з
питань охорони праці із записом у відповідних журналах :
нормативно-правової та матеріальної бази навчально-методичного забезпечення,

-

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р за №2694-ХІІ;
ДНАОП 5.2.30-1.07.96 «П равила безпеки при роботах на кабельних лініях зв ’язку”
ВСН 600-81 « Інструкція по монтажу пристроїв та споруд зв ’язку, радіомовлення та
телебачення»;
ГО СТ 12.3.032-84 ССБТ «Роботи електромонтажні. Загальні вимоги безпеки».

Працівники ІІІІ «С Т К У » пройшли перевірку знань з правил та інструкцій з охорони праці та
електробезпеки в повному обсязі;
-

НПАОП 0.00.-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
СНиП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої»
«П равила обладнання електроустановок» наказ №476 від 21.07.2017 р
7ІНАОП 5.2.30-1-07-96 «Техніка безпеки та охорона праці при будівельних роботах»

Директор Ткаченко В .Ю - протокол №1199 від 13.12.2016 р (ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд»). перевірка знань проведена комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області,
присвоєна ІУгрупа по електробезпеці.
Головний інженер Давиденко О.А. - протокол №1199 від 13.12.2016 р (ТОВ « Учбовий комбінат
«Лніппобуд»). перевірка знань проведена комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області,
присвоєна ГУгрупа по електробезпеці.
Прораб Роган О.В. - протокол №278/1 від 20.05.2015 р (ТОВ «Учбовий комбінат «Монолит») ,
перевірка знань проведена комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, присвоєна IV
група по електробезпеці.

Кабельники -спаювальники - протокол №278\1 від 20.09.2015 р (ДГІ ДУКК «М оноліт»),
перевірка знань проведена комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області. присвоєна ІП
група по електробезпеці.
Електрозварник Шиманський Д.А. - протокол №632
від 11.07.2016. р (ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд»), перевірка знань проведена комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області. присвоєна III група по електробезпеці, посвідчення № 12693 від 11.07.2016 р.

Працівники 1111 «С Т К У » забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі
згідно з нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівників. Пояси запобіжні, каски, драбини, сходи, газоаналізатори
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані.
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування з занесенням
у відповідні журнали, які передбачені «Правилами охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13».
засобів індивідуального захисту.

В наявності експлуатаційна документація на обладнання, яке використовується при
виконанні декларуємого виду робіт а також навчально-методичне забезпечення.
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
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Ініциали та прізвище

18р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
018 р.
№
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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 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.

