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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Інваріант»,_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

50006, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Ландау. 21-А; ЄДРПОУ 31550946; Маркін_______
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Олександр Вікторович; тел. (0564) 92-93-42. (0564) 92-97-69 оГйсе@дпуапапТ:.com.ua______________
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;

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 ш коди______________не укладався_______
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і______ не проводився_____
(дата проведення аудиту)

Я.

Маркін Олександр Вікторович._____________________________________________________
(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 в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

просторі (ємностях, трубопроводах), земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

в зоні розташування підземних комунікацій;_____________________________________________________
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

робочих місць 14 з них 10 на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 1 адміністративна
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

будівля.2 будівельно- монтажні дільниці._______________________________________________________
виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів__(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Посадові особи ТОВ «Інваріант» пройшли навчання з питань охорони праці, а саме:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки, ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві. Основні положення., НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «НКЦ «Моноліт». Маркін Олександр Вікторович (генеральний
директор) (Пр. № 2/28к від 10.02.16). Сполітак Сергій Петрович (директор з виробництва) (Пр. №
2/28к від 10.02.16), Бабич Сергій Валентинович (директор з охорони праці) (Пр. № 2/28к від
10.02.16). Юхнов Сергій Вікторович (заступн. гол. інженера)(Пр. № 9/103 від 27.09.17). Бабич
Віталій Валентинович (інженер з охорони праці)(Пр. № 9/103 від 27.09.17). перевірка знань комісією
створеної на підставі наказу від 09.10.15 № 44 та наказу від 05.07.17р. № 102 Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області.
_______ ___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом по підприємству № 56 від 06.08.2018р. відповідальними за безпечне виконання земляних
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

робіт.робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі призначено начальників дільниць Кубрака І.М. та Сльшаєва М.Г.. які пройшли навчання з
питань охорони праці, а саме: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Пр. № 6/80 від
20.06.18) перевірка знань комісією створеної на підставі наказу від 21.03.2018р. № 68 Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області._____________________________________________

На підприємстві створена служба охорони праці, яку очолює директор з охорони праці Бабич С.В.
(наказ № 208-к від 01.10.2003), який являється особою відповідальною за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.____________________
наявністю служби охорони праці,

Наказом № 62 від 19.09.2016 в ТОВ «Інваріант» затверджені та введені в дію наступні положення та
інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, в тому числі при виконанні робіт, що
декларуються: Інструкція з охорони праці при виконанні земляних робіт № 44-2016, Інструкція з
охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт № 43-2016, Робоча інструкція з
безпечного ведення робіт стропальнику № 6-2016. Інструкція з охорони праці під час виконання
монтажних робіт інструментами і пристроями № 23-2016, Інструкція з охорони праці під час
виконання газонебезпечних робіт №11-2016._____________________________________________________
Положення «Про систему управління охороною праці». Положення «Про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Положення «Про комісію з питань охорони
праці». Положення
«Про службу охорони праці» затверджені наказом № 62 від 19.09.2016р.та
наказом № 40 від 17.07.2018р.__________________________________________________________________
Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного
законодавства - ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, тощо: за інструкцією з охорони
праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, яку робітники виконують під час
трудової діяльності.
___________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказ № 44 від 30.07.2018р. «Про створення комісії по перевірці знань працівників підприємства з
питань охорони праці»:
_________________________________________________________________
Працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки пройшли перевірку знань
з питань охорони праці (НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.») в
комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи №1/18 від
07.02.2018р. - №70/18 від 07.11.2018р.) та мають кваліфікацію машиніст пневмоколісного екскаватора
посвідчення тракториста-машиніста АБ № 107115 (Ковальов О.Ю.). посвідчення трактористамашиніста АК №508251 (Пазенко О.В.)._________________________________________________________
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ «Криворізька
міська лікарня №3» ДОР»._____________________________________________________________________
Згідно з відомчими нормами працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям.
засобами індивідуального та колективного захисту._______________________________________________
На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і
перевірка придатності 313. з видачею актів, відповідно діючих нормативно - правових документів.
При виконанні робіт використовуються 313 (протигази шлангові ПШ, Україна. 2од.; лампа ЛБВК.
Україна. Іод.; запобіжні лямкові пояси (протоколи випробування від 09.11.18р.), Україна, Юод.;
набір слюсарного інструменту, що унеможливлює виникнення іскри.), захисні каски, захисні
окуляри.
Земляні роботи працівниками виконуються за допомогою екскаватора (Hidromeck НМК-102В
(Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
на експлуатацію технологічних транспортних засобів зареєстрована в ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області 11.04.2018 №103.18.12). Atlas 1204. Atlas 1304. (Декларація відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на експлуатацію
технологічних транспортних засобів зареєстрована в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
11.04.2018 №101.18.12) та вручну з застосуванням лопат, ломів, кирок. Роботи в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкненому просторі виконуються відповідно
до ПВР і за наявності письмових дозволів від організацій, комунікації яких розміщені в зоні робіт, а
також схем з вказівками про розміщення і глибину закладання комунікацій.________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці.
^ *---- -------------- ------ ттглгчгк^гчтлгTJТ/ГY ТСІУТїППЮДЯНк І ЯТЯЯГЛИУ>

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;____________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
_________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»:________________________________________________________________________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» _________________________________
НПАОП 27.0-4.02-90 «Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт
підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР»;
_______
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»;_______________
НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві.»_______
НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»_____________________
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, також в наявності
гнтація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт.
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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, 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.

