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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «КС - ІНЖИНІРИНГ» , 50000,
Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Пушкіна, буд.4, кімната 301.1.К. 40452554.
Директор - Поліщук Віталій Валерійович, Тел.: 0979256877 факс: e-mail:
kci.kr.ua@gmaii.com
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,місцезнаходження, код згідно з
ЄДРПОУ,прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвищ е, 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;
по Дніпропетровській області, 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 ВІДСУТНІЙ
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
відсутній_______________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Поліщук Віталій Валерійович
(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:
1. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
(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
5 (п’ять) робочих місць, у т.ч. 2 місця, на яких існує підвищений ризик виникнення травм .
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
будівель і споруд (приміщень),
Підприємство орендує виробничо-технічну базу, що знаходиться за адресою - Україна.
м. Кривий Ріг, вул. П'ятихатська. буд. 38М - загальна площа 1339,2 кв.м..Структурних
підрозділів немає.
виробничих об 'єк тів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) .

Інші відомості

Головного механіка Ткаченко Р.В. наказом № ІОП від 17.04.2017 року призначено
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промисло
вої безпеки при виконанні заявлених робіт .____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки,

За наказом № 10П від 17.04.2017 року на підприємстві створена служба з охорони
праці в особі інженера з охорони праці. Функції інженера з охорони праці виконує
директор Поліщук В .В.
наявність служби охорони праці,

Наказом №4 ОТ від 17.04.2017 р. відповідальною особою за проведення робіт з
підвищеною небезпекою з правом видачі наряд-допуску призначено начальника дільниці
Дмитренко О.О. Право затвердження наряд-допусків надається головному механіку
Ткаченко Р.В.
Наказом №5 ОТ від 17.04.2017 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на
висоті призначено начальника дільниці Дмитренко О.О.
Наказом №6 ОТ від 17.04.2017 р. відповідальною особою за безпечне виконання
газонебезпечних робіт призначено начальника дільниці Дмитренко О.О.
Договір №б/н від 30.04.2017 р. на здійснення медичного огляду працівників під-приємства
ТОВ «КС ІНЖИНІРИНГ», укладений із КЗ «Криворізька центральна район-на лікарня
ДОР».
-_____ Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників
підприємства від 30.04.2017 p.. виданий КЗ «Криворізька центральна районна лікарня
ДОР».
На підприємстві створена постійно діюча комісія для перевірки знань з питань охорони
праці у посадових осіб, спеціалістів та робітників підприємства у складі директора
Поліщук В.В.. головного механіка Ткаченко Р.В.. начальник дільниці Дмитренко О.О.
Наказ № 20П від 17.04.2017.
Розроблені та введені вдію наказом №ЗОП від 17.04.2017р. інструкції з охорони
праці по
безпечному виконанню заявлених видів робіт:
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці на риштуваннях, помостах, приставних драбинах та
драбинках:
-Інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників;
- Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним електрифікованим інструментом
та інші.
Інструкції розроблені згідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці» та інші.
Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та
охорони праці. В наявності журнали з охорони праці:
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку наряд-допусків та інші.
Директор Поліщук В.В. . головний механік Ткаченко Р.В.. начальник дільниці
Дмитренко О.О. пройшли навчання з загального курсу охорони праці, нормативної
документації з охорони праці. Протокол №28-17/2 від 15.06.2017р. виданий ДП

«Придніпровський ЕТІІ». Перевірку знань проводила комісія Головного Управління
Держпраці у Дніпропетровській обл.____________________________________
інф ормації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Директор Поліщук В.В.. головний механік Ткаченко Р.В.. начальник дільниці
Дмитренко О.О.. пройшли навчання при І1П «Центр професійної освіти і навчання» згідно
НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт. Протокол №187 від 22.02.2018р. комісії Головного Управління Держпраці у
Дніпропетровській обл.
Директор Поліщук В.В., головний механік Ткаченко Р.В., начальник дільниці
Дмитренко О.О., пройшли навчання при ДП «Придніпровський ЕТЦ» згідно НПАОП
40.1-1.21-98. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правил
технічної електроустановок споживачів та отримали чергову 4 г р у п у . Протокол №41-17
від 13.07.2017р. комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
Директор П о л і щ у к В.В. , головний механік Ткаченко Р.В., начальник дільниці
Дмитренко О.О.пройшли навчання при ПП «Центр професійної освіти і навчання» згідно
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робітна висоті».
Протокол № 183 від 22.02. 2018р. комісії Головного Управління Держпраці у
Дніпропетровській обл.
Робітники проходять навчання, та відповідні інструктажі з охорони праці згідно з
Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
затвердженого наказом підприємства № 50П від 17.04.2017р. Перевірку знань робітників
з питань загального курсу охорони праці в обсязі вимог охорони праці при виконанні
робіт згідно інструкцій з охо-рони праці, виробничих інструкцій за видами робіт та
професій проводила комісія під-приємства, що оформлено Протоколом №1,2 від
18.04.2017р.
Робітники пройшли навчання в УК «Спектр» згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті» та отримали професію верхолаз
посвідчення № 0025,0026 від 18.01.2018року. Протокол № 42-17 від 13.07 2017р. комісії
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
_____ Робітники пройшли навчання в УК «Спектр» згідно професії «Чистильщик
повітроводів та воздуховодів» посвідчення № 0051.0052 від 18.04.2018року.
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотрим анням вимог законодавства з
питань охорони праці та пром ислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про
проведення навчання )

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «КС - ІНЖИНІРИНГ» мається в наявності наступне
обладнання:
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Зварювальний трансформатор TOP-35Q, зав. №607, 2016 р. в.. Україна.
Пояс запобіжний 2ПБ. зав. №092532, 2008 р. в.. Україна.
______Пояс запобіжний 1ПБ, зав. №015532. 2008 р. в., Україна. 55
______Акт випробування № 1 від 12.04.2017 року випробування поясів лямкових 1-ПБ, 2ПБ (2 од).
;_____ Слюсарний інструмент.
______Комплект верхолаза (спусковий пристрій, підіймальний пристрій, карабіни,
мотузки).
Свідоцтво про метеорологічну повірку № 08-0303 від 09.12.2007р. на газоанлізатор
ОКСІ 5М-5Н (зав. № 91255. 2009 року).
______Паспорт на протигаз шланговий ізолюючий ПШ-1 (зав. № 30, 2016 року
виготовлення).__________________________
Ламна ЛВК.
Респіратори.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту.
ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ4.1. Закон України «Про охорону
праці».
4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки».
4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р.
№725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 07 лютого 2018 р. №48).
4.4.3акон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
4.5. НЛАОІІ 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-живачів.
4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.8. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
4.9. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском.
4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спе
ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захис-ту.
4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони пра-ці.
4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства.
4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нор-мативних
актів, що діють на підприємстві.
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми
охорони праці працівників.
4.18 НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт.
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими
посібниками.
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.розроблені програми
навчання
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного
забезпечення).
*
(підпис)
К
20
(ініціали та прізвище)
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці Л /
2( Н / р.
№

/< £ /Л -_________.

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, устатковання підвищеної небезпеки.

