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відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

---------

Відомості про роботодавця;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова Компанія «СТС»
(для ю ри ди ч н ої особи: найм енування ю ридичної особи,

49000, м. Дніпро вул. Ленінградська, буд.68, 39768535,
ГІетровський Платон Олександрович - директор, +380675670461,
м ісцезнаходж ення, код згідно з Є Д РП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Е- таі1:р1аи)П5ї8@§таі1.сот
телеф аксу, адреса електронної пош ти;
для ф ізичної особи - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний ном ер облікової картки платника
податків, номер телефону', телеф аксу, адреса електрон н ої по

на об’єктах замовника на території Дніпропетровської обл.
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки га/або експлуатації (застосування)
маш ин, м еханізм ів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
________________________________ не
укладався_____________________________________
(найменування страхової ком панії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
__________________________не проводився_________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Петровський Платон Олександрович
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної 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,
устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконують на висоті понад 1,3 метра;
Зварювальні роботи.
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки,
тип або марка (за наявності),ном ер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або
експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 5, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

1 адміністративна будівля, побутові приміщення
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
На TOB «ІК «СТС» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію гщаці в цілому - директор підприємства
ГІетровський П. О.
Заступника директора з виробничої діяльності Бойко Гліба Валерійовича наказом по
підприємству № 4 від 14. 11.2018р призначено відповідальним за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
( прізвищ е , ім ’я та по батькові осіб , які відповідаю ть

Працівники підприємства у встановленому порядку пройшли навчання і перевірку знань з
ведення робіт підвищеної небезпеки, посвідчення встановленого зразку, а саме:
Директор ГІетровський ГІ.О.,зам. директора з виробничої діяльності Бойко Г.В., менеджер
в оптовій торгівлі Попруга С.С. - пройшли навчання загальних питань з охорони праці в
ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області витяг з протоколу № 265/4.4/2018 від 12. 11.2018р.:
№ 1250 від 01 . 11 .2018 р .
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Перевірка знань з «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.001.15-07р. у посадових осіб (директор - Петровський П.О.. зам директора з виробничої
діяльності - Бойко Г.В.. менеджер з оптової торгівлі - Попруга С.С.) пройшли навчання в ТОВ
Учбовий комбінат «Дніпробуд» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - витяг з
протоколу № 1206 від 24.10.2018р
______ Перевірку знань з електробезпеки; у посадових осіб IV група до 1000В
(директор Петровський ПО., зам, директора з виробничої діяльності - Бойко Г.В., менеджер з оптової
торгівлі - Попруга С.С.), у робітників підприємства III група до 1000 В(електрозварник Олещук П.В.) пройшли навчання в ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» - комісія ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області - витяг з протоколу № 1176 від 19.10.2018р.; № 1145
від 11.10.2018р .
______Перевірку знань з «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті»
НПАОП 0.00-1.15-07 у робітників підприємства (електрозварник - Олещук П.В.. слюсар Новоселець В.В.) пройшли навчання в ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» - комісія ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області - витяг з протоколу № 1205 від 24.10.2018р.
_____ Посадові особи підприємства ТОВ «ІК «СТС» - директор Петровський П.О.;
Заступ, директора з виробничої діяльності Бойко Г.В.; менеджер в оптовій торгівлі Попруга
С.С. - пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в обсязі Правил
пожежної безпеки в Україні, в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки
посадових осіб підприємств . установ та організацій в ТОВ «УК «Дніпробуд» (витяг з
протоколу № 1217 від 25.10.2018р.
_____ Працівники підприємства у встановленому порядку пройшли навчання і перевірку знань
з ведення робіт підвищеної небезпеки, посвідчення встановленого зразку, а саме;
_____ На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 12 від 14.11.2018р. перелік робіт
підвищеної небезпеки та призначено_____ відповідальний за безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки - заступ, директора з виробничої діяльності Бойко Г.В.
______ Наказом № 5 від 14 .11.2018р. відповідальність за організацію та безпечне виконання
робіт з правом видачі нарядів-допусків покладено на заступ, директора з виробничої
діяльності Бойко Г.В.
?

Наказом № 6 від 14 .11.2018р . відповідальність за підготовку покладено на зам.
директора з виробничої діяльності Бойко Г.В.
______ Наказом № 7 від
14 ,11.2018р. призначений відповідальним за організацію
своєчасного огляду, випробування та зберігання запобіжних поясів, ведення Журналу обліку
та зберігання засобів захисту —менеджер в оптовій торгівлі Попруга С.С.
______ По підприємству ТОВ «ІК «СТС» наказом № 8 від 14. 11.2018р. призначений
відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства
- менеджер в оптовій торгівлі Попруга С.С.
______ Наказом № 9 від 14.11.2018р. призначений відповідальний за пожежну безпеку на
підприємстві - менеджер з оптової торгівлі Попруга С.С.
______ Наказом № 10 від 14.11.2018р. призначений відповідальним за безпечне виконання
зварювальних робіт зам. директора з виробничої діяльності Бойко Г.В.
______ Робітник
Олещук П.В. атестований по ручному дуговому зварюванні та має
посвідчення зварника № ДН-32/61- (витяг з протоколу № 61 від 20.04.2017р.), видане ТОВ
Павлоград Химмаш. Електрозварник Олещук П.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» та отримав кваліфікацію електрозварника 4 розряду. Державною
кваліфікаційною комісією ТОВ «УК «Дніпробуд» допущений до виконання ручного дугового
зварювання - (витяг з протоколу № 844 від 14.12.2011р.). а також пройшов перевірку знань з
питань пожежної безпеки ТОВ «УК «Дніпробуд» (витяг з протоколу № 1218 від 25.10.2018р.).
На підприємстві наказом № 1 від 02.07.2015р. створена служба з охорони праці.
Переглянуто наказом № 3 від 03.11.2018р. «Положення про службу охорони праці», СУОП,
«Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці»,
наявність служби охорони праці , інструкцій про проведення навчання
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони
праці» наказом № 2 від 02.07.2015р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці та переглянуто
наказом № 2 від 01 .11.2018р про створення комісія з перевірки
знань з питань охорони праці у складі :
______________ голова комісії - директор Петровський ГІ.О.;
______________ члени комісії: - зам. директора з виробничої діяльності Бойко Г.В.;
_____________________________ - менеджер з оптової торгівлі Попруга С.С.
Навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці
здійснуються згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці».
та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації
_____ На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 10 від 02 ,07.2015р. посадові
інструкції, інструкції з безпечних методів роботи, інструкції з пожежної безпеки, інструкції з
охорони праці (за переліком 25 примірників) в тому числі інструкцію з охорони праці № 21
при виконанні робіт ручним інструментом: інструкцію з охорони праці № 7 під час виконання
робіт на висоті; інструкцію з охорони праці № 3 для електрозварника дугового зварювання, а
також переглянуто наказом № 11 від 14.11.2018р.
На підприємстві ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного інструктажу
з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці». «Журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці». «Журнал видачі інструкцій з охорони праці», «Журнал
реєстрації нещасних випадків на виробництві». «Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від
нещасних випадків на виробництві», «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань»,
«Журнал обліку та зберігання засобів захисту». «Журнал реєстрації медичних оглядів
працівників».
_____ У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу
№ 13 від 14.11.2018р.. працівники ТОВ «ІК «СТС», які виконують роботи з підвищеною
небезпекою забезпечені спецодягом: каски будівельні, пояси запобіжні (інв..№3. № 4), фали
страхуванні типу ІФК . випрямляч для дугового зварювання ВД-ЗОб.світлозахисні окуляри.
респіратор-пелюстка.спецодяг утеплений, рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні.

проводяться І раз в 6 місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів
індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного
регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ № 76 від
27 . 08 . 2008р .
засобів індивідуального захисту

______ TOB «ІК «СТС» при виконанні робіт керується нормативно-правовими актами з
охорони праці: Закон України « Про охорону праці»; «Порядок видачі дозволів на виконання
робіт піявмценої небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки», затверджений постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року №
1107: НАПБ А 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці гіри виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОІІ 40.1-1.32-01 «Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»; ПТЄЄП «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
нормативно-правової та матеріально-технічної бази

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.
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Декларація зареєстрована у ж у р н а л іс т к у суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
р. N

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.".

