Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

Ъ э м п '0*522
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
І

В х № ------------------------------------------------------ — ------------ —

Відомості про роботодавця____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

___________________________«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СМУ-7»_______
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

52000, Дніпропетровська обл.. Дніпровський район, село Старі Кодаки ;________ _____________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 32354073;__________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор- Любецький Сергій Петрович ;___________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.+ 38- 056 2 -3 8 -5 5 -7 8 ;_______________ ,шц-7@,ukr.net:_________________ ___________ ______
номер телефону, 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;

за договорами підряду- м. Дніпро, м. Кривий Ріг та 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 шкоди договір страхування відсутній_____
(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)

Я, Любецький Сергій Петрович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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 :
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

комунікацій (п. 9 дод. 6 Порядку);
та експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
тип або марка (за наявності),
номер парти, дата виготовлення, країна походження,
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць-5. у тому числі -2 місць, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм
на яких існує підвищении ризик виникнення травм,

Офісне приміщення-18м2__________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості________Майстер Левицька Наталія Євгенівна виконує функції служби
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

охорони

праці, створеної у складі однієї особи інженера з охорони праці. (Наказ №Р2-ОТ від
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

08.1 1.2018р Л:_________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

Наказом №05/18 від 09.11.2018р. переглянутий склад комісії з питань перевірки знань працівників
підприємства у складі: голова комісії - директор Любецький С.П. ;члени комісії:-майстер-Левицька
Н.Є.:-майстер -Рубінштейн Н.С.
Директор Любецький С.П. . майстер-Левицька Н.Є..-майстер -Рубінштейн Н.С. в «ТОВ НКЦ
«МОНОЛІТ» пройшли навчання із:
• загальних питань з охорони праці. Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Протокол
№10/144 від 31.10.2018p/):
• Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН
А.2.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) - (Протокол № 11/135 від 31.10.2018р.):
• Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)(Протокол №10/126 від 31.10.2018р.):
• Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил
пожежної безпеки України- (Протокол № 10/113 від 31.10.2018р.)-4 група електробезпеки, до
1000В:
• Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-1 8)-Протокол № 10/142 від
31.10.2018р.

Перевірка знань проводилася комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 р. № 68 за участю представників Криворізького
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області.
Підприємство для виконання земляних робіт використовує екскаватор JCB JS160W (Договір
використання власного технологічного транспорту із Любецьким С.П,).
Кран автомобільний КАМАЗ 55111 КС-5578-1 ТОВ «ВКФ «СМУ-7» використовуює за Договором
використання власного транспортного засобу із Любецьким С.П.
Наказом №07 від 11.11.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання земляних робіт та
безпечну експлуатацію екскаватора JCB JS160W . крана автомобільного КАМАЗ 55111 КС-5578-1
( з правом видачі нарядів-допусків) призначено майстра Рубінштейна Н.С.
Кваліфікація працівників та стан їх здоров’я може забезпечити безпечне виконання заявлених
робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію технологічних та транспортних засобів.
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, пройшли спеціальне навчання та мають
відповідні посвідчення, а саме:- екскаваторник Боднарчук Ю.А. має посвідчення трактористамашиніста АБ №155546 від 01.03.2007р.: машиніст крана автомобільного Бендрік A.B. має 6
кваліфікаційний розряд (Посвідчення №1505 від 10.10.1983р. та пройшов спеціальне навчання в
ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопі
діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18
(Протокол №196-1 від 12.09.2018р.)
Також працівники пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» згідно «Правил охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.0-1.71-13- (Протокол № 10/126 від
31.10.2018р.).

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. Перевірку знань робітників з питань загального курсу охорони праці в обсязі вимог
охорони праці при виконанні робіт згідно інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій за

r
видами робіт та професій проводила комісія підприємства, що оформлено Протоколом №1/11-18 від
13.11.2018р. Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.
У ТОВ «ВІ<Ф»СМУ-7» розроблено, затверджено та введено в дію: «Положення про службу охорони
праці» (Наказ №03 від 09.11.2018р.); «Положення про порядок проведення навчання і______________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

перевірки знань з питань охорони праці». Програми навчання з питань охорони праці (наказ №03 від
09.11.2018р.); посадові інструкції та інструкції з охорони праці
(наказ № 04 від 09.11.2018р.), в
тому числі інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора;
-Інструкція з охорони праці при виконанні земляних робіт;
- Інструкція з охорони праці машиніста автокрану.
Інструкції розроблені згідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці.
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; реєстрації інструкцій з
охорони праці;видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання
робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів; протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних
випадків на виробництві.
Підприємство має експлуатаційну документацію на Екскаватор JCB JS160W та Кран автомобіль
ний КАМАЗ 55111 КС-5578-1 (Технічний паспорт, інструкція з експлуатації). Екскаватор та Кран
знаходиться у технічно-справному стані та проходить технічні огляди та технічне обслуговування
згідно вимог документів з експлуатації завода-виробника._____________________________________
експлуатаційної документації^

Робітники забезпечені спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
засобів індивідуального захисту,

згідно «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та іншій засобів
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві».
На Підприємстві є куточок з охорони праці, який оснащений наочним приладдям. Є в наявністі
бібліотечний Фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти
підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, посібники, методичну га довідкову
літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. На підприємстві
розроблені навчально-методичні плани та програми навчання з охорони праці.___________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Директор
ТОВ «ВКФ «СМУ-

С.П. ЛЮБЕПЬКИИ
(ініціали та прізвище)

«14» листопада 20 V8
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному оргарі
Держпраці sZ ?
20^/р. №с ^ ^ <

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.

