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м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця_________ Приватне Підприємство "Фоліант-Метиз"________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52541, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, сщ.Первомайське, вул.Центральна 23/А
ко^ ЄДРПОУ: 36354323,______________________директор Кишковар Олександр Анатолійович,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________ _________________0684003105 ,8ЄІкагакаг@иа.Гт______________________________
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;

52541, Дніпропетровська обл.,Синельниківський р-н,сщ.Первомайське, вул.Центральна 23/А
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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не

проводився

(дата проведення аудиту)

Яд_________ Кишковар Олександр Анатолійович
(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:
________________________________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

На піппрємстві 18 робочих місць , у т.ч. 5 робочих місць на яких існує підвищений ризик
виникнення травм.
■

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

/

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

/ 1 будівля (2 окремих мехмайстерні), 1 будівля (адміністративне приміщення та майстерня).
1 будівля (майстерня).____________________________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Кишковар Олександр Анатолійович - наказом по______________
підприємству від 04.01.2016р №1 ОП призначений відповідальним за безпечне виконання
робіт підвищеної небезпеки на підприємстві,__________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

начальник виробництва Кишковар Олег Анатолійович - наказом по підприємству
від 04.01.2016р №1 ОП призначений відповідальним за безпечне виконання зварювальних
робіт по підприємству, за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства
підприємства,________________ ____________________________________________________________
бухгалтер їїїкяпенко Олена Олександрівна(по суміщенню в.о.інженера з охорони праці) наказом по підприємству від 16.07.2018 №4 ОП призначена відповідальною за дотримання
вимог______ законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наказом по підприємству від 05.01.2012р № 2 ОП створено службу охорони праці,
наказом по підприємству від 03.01.2017р № 1 ОП переглянуте та затверджене положення про
службу охорони праці,______________ _______________________________________________________
наказом по підприємству від 03.01.2017р № 2 ОП переглянуті та затверджені інструкції з
охорони праці та пожежної безпеки за професіями та видами робіт:
Інструкція № 1 з охорони праці для зварника контактної зварки,
Інструкція № 9П з охорони праці про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях.
Інструкція № 10П по пожежній безпеці при експлуатації вогнегасників,_____________________
Загальна інструкція № 11П про заходи пожежної безпеки на підприємстві,___________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

наказом по підприємству від 03.01.2018р № 1 ОП створена постійно діюча комісія з перевірки
знань з питань охорони праці у складі голови комісії- директора Кишковара Олександра
Анатолійовича, членів комісії-начальника виробництва- Кишковара Олега Анатолійовича ,
бухгалтера (по суміщенню в.о.інженера з охорони праці) - Шкапенко Олени Олександрівни.
Всі члени комісії пройшли навчання у ТОВ «УК«Дніпробуд» та перевірку знань комісією
Головного управління держпраці в Дніпропетровській обл. ( протокол № 162/4.4/2018 від
23.07.2018 р)Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, (протокол №742 від 20.07.2018р ) «Законодавства про охорону
праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,НПАОП 40.1-1.21-98
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «правила пожежної безпеки
України»(Розділ 4 п.1) з присвоєнням IV групи з електробезпеки .___________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Робітники підприємства проходять навчаннялеревірку знань та відповідні інструктажі з
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»._________________________
наказом по підприємству від 05.01.2012р № 4 ОП розроблено та затверджено положення
підприємства про навчання з питань охорони праці та електробезпеки, розрроблено та
затверджено перелік питань і білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, а
саме :«Законодавства про охорону праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів», «правила пожежної безпеки України» (протокол №742 від 20.07.2018р )„ а також
формуються плани- графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,
під час прийняття на роботу та переодично працівникам проводяться інструктажі з питань
охорони праці з записами в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

дктне зварювання виконують на спеціальні машинах автоматичної і неавтоматичної дії,
повними частинами зварювального агрегату є; 1) зварювальний трансформатор, що живить
/румом зварювані деталі; 2) переривник, контролюючий тривалість включення струму; 3)
механізм переміщення і стискування електродів._______________________________________
Цілий ряд переваг, які мас контактне зварювання; відсутність необхідності в зварювальних
матеріалах (електродах, присадних матеріалах, флюсах і ін.), незначні залишкові деформації,
простота і зручність роботи із зварювальними апаратами, акуратність з’єднання (практична
відсутність зварного шва), екологічність, економічність, схильність легкої механізації і
автоматизації, висока продуктивність. Автомати точкового зварювання здатні виконувати до
декількох сотень зварювальних циклів (зварних точок) у хвилину
До виконання контактного зварювання на спеціальних машинах допускаються особи не
молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд, навчання інструктаж і перевірку
знань вимог безпеки відповідно до ГОСТ 12.0.004 під час роботи на контактному та пресовому
устаткуванні. _____________________________________________________ .______________________
У підприємства в наявності експлуатаційна документація на зварювальне обладнання, яке
застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме технічний паспорт,
керівництво по експлуатації на машину контактного зварювання типу МТМ-166-2 УХЛ4.
Матеріально - технічна база на підприємстві відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки____________________________________________________
Працівники забезпечені спецодягом ,спецвзуттям і засобами індівідуального захисту згідно
Норм видачі спецодягу та інших засобів індівідуального захисту у відповідності до чинних
нормативних актів, а саме: костюми з вогнезахисним просоченням, взуття для зварників на
діелектричній підошві, рукавиці брезентові, рукавиці комбіновані, рукавиці діелектричні,
щитки захисні, окуляри захисні, навушники протишумові, каски захисні, респіратори та ін.
засоби індівідуального захисту.
Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони
п р а ц і: «Законом України про охорону праці», «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями», «Правила безпечної експлутації електроустановок споживачів»,
«Правила технічної експлутації електроустановок споживачів», «Правила охорони праці під
час зварювання металів», «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», «Положення про
розробку інсторукцій з охорони праці», «Типове положення про службу охорони праці»,
«Рекомендації щодо організації робрти кабінету промислової безпеки та охорони праці»,
«Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій»,
«Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Закон України «Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Кодекс цивільного
захисту України», «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників», «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці», «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захдсту» та ін...
Підприємство має куточок по проведенню навчань та перевірки знань з питань охорони праці
та промислової безпеки , обладнаний стендами, плакатами та наглядними посібниками, є
доступ до Інтернету.
навчально-методич ного забезпечення)

Директор
(підпис)

18 вересня 2018 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
.

