ДЕКЛАРАЦІЯ
\%р<, г -Ов^Зґ?- / / і '06 го< і
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
відповідальністю «Связьтехсервіс»

Дочірне підприємство «Монтаж» Товариства з обмеженою

(для

юридичної

особи:

найменування

юридичної

особи,

+038(056)7940667. 0966717891. e-mail: karpenko@sts-dnepr.com.ua
( місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
пошти;)
телефаксу,
адреса
електронної
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;

теріторія областей України згідно Договорів
місце

виконання
робіт
підвищеної
небезпеки
та/або
експлуатації
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

(застосування)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ_______
«ІНГОССТРАХ»______________________________________________________________________________
(найменування

страхової

компанії,

Договір № DNI0NS-161H4JS від 17.02.2016р . строк дії до 2020р______ -__________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці проводиться щорічно
(дата проведення аудиту)

Я. Карпенко Володимир Петрович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально(прізвище,

ім'я

та

по

батькові

керівника

юридичної

особи

або

фізичної

особи

-

підприємця)

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; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
роботи верхолазні: роботи в діючих електроустановках понад 1000В та в зонах дії струму високої
частоти;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за
наявності),
номер
виконуються

партії,
та/або

дата

експлуатуються

виготовлення,
(застосовуються)

без

країна

походження,

які

отримання

відповідного

дозволу

Кількість робочих місць 10 (десять), які виконують роботи підвищеної небезпеки, в тому числі тих,
на яких існує ризик виникнення травм і О(десять )
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ДП «Монтаж» TQB «Связьтехсервіс» приміщення та офіс за адресою: 49083.
пр.Слобожанський. 29/102. Договір субаренди приміщення ДП А 1/10 від 11.10.2015р.
будівель

і

споруд

(приміщень),

виробничих

м.Дніпро.
об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості На підприємстві розроблена та функціонує система управління охороною праці.
Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці та
передбачає проведення
цільових інструктажів, складання наказів та наряд-допусків.
відповідальність покладається на керівників робіт. На підприємстві переглянуто та затверджено

склад постійно діючої комісії з перевірки знань, з питань охорони праці (наказ №ОП23/18 від
05.10.2018 р.). Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил з охорони
праці, електробезпеки, роботи на висоті, надання першої медичної допомоги, з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт, та мають посвідчення про перевірку знань: голова
комісії Карпенко В. П - директор Дочірнього підприємства«Монтаж» Товариства з обмеженою
вілпові дальністю «Связьтехсервіс» пройшов навчання загального курсу з питань охорони праці у
Товаристві з обмеженою відповідальністю «учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань у
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №196. від
17.08.2017р.): навчання з «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
(НПАОП 0.00-5.11-85) у ДП «Придніпровський ЕТЦ». та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №209 від 18.10.2018р.); навчання з
питань електробезпеки до та понад 1000В у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий
центр «Каскон»: протокол №80-30/Е-18 від 15.11.2018р.(Угр): роботи на висоті «Правила охорони пратті
під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07') та загального курсу «Охорона
праці »(протокол № 80-53-18 від!5.11.2018р.). члени комісії: Матвієнко В.М .- начальник виробничотехнічного в і д д і л у : навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Товаристві з обмеженою
відповідальністю «учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в Головному управлінні
Держпраці у Дніпропетровській області(протокол №580 від 21.06.2017р.4): навчання та перевірку знань
з питань електробезпеки до та понад 1000В у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий
центр «Каскон»: протокол №80-30/Е-18 від 15.11.2018р.(Угр): навчання з «Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) у Товаристві з
обмеженою вілпові дальністю «Учбовий центр «Каскон»(протокол№80-47-18від 04.10.2018р.):
Шумейко А.Г. інженер виробничо-технічного відділу пройшов навчання з питань пожежної безпеки
у ТОВ «Учбовий комбінат «Профілайн» та перевірку знань в Головном управлінні Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол №273 від 07.09.2016р.);навчання та перевірку знань з загального
курсу з питань охорони праці уТовариствів з обмеженою відповідальністю «учбовий центр»Каскон»
(протокол №80-54-18 від 15.11.2018р.)
(прізвищ е, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Працівники, які виконують роботи на висоті, щорічно проходять обов’язкові медичні огляди
ґві лпові дно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р ). спеціальне навчання та перевірку знань, щодо вимог
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»НПАОП 0.00-1.15-07. проводиться
повторний інструктаж з питань охорони праці: один раз на три місяці згідно інструкцій за видами
робіт та фіксуються в журналі інструктажів.
Структура підприємства підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в
посадових інструкціях, та розпорядчих документах (наказах, інструкціях тощо) забезпечують
додержання вимог законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці. Відповідальним за
безпечне виконання робіт призначено Карпенко В.П. директора Дочірнього підприємства «Монтаж»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Связьтехсервіс» (Наказ №ОП6/18 від 03.01.2018р.).
Ня підприємстві призначені відповідальні згідно з наказами - за безпечне виконання робіт на висоті
(Наказ №ОП4/18 від 03.01.2018р.): відповідального за електрогосподарство (Наказ № ОП5/18 від
03.01.2018р.): за безпечне проведення робіт у газонебезпечних місцях (Наказ №ОП9/18 від
03.01.2018р.).Наказом №ОП1/18 від 03.01.2018р функції служби з охорони праці покладено на
начальника виробничо-технічного в і д д і л у Матвієнко В.М. (за сумісництвом). Нормативні акти з
питань охорони праці, що діють на підприємстві розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93
«Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів з охорони праці . що діють на
підприємстві». У ДП «Монтаж» переглянуто, перезатверджені та введені в дію (Наказ № ОП25/16 від
26.04.2016р.): «Положення про службу з охорони праці». «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». «Програма вступного інструктажу з питань
охорони праці». «Тематичний план і програма навчання посадових осіб і робітників з питань
охорони праці». «Екзамінаційні білети з охорони праці, електро-, пожежної безпеки та надання
першої медичної допомоги, постраджалим при несчасних випадках», інструкції з охорони праці: -

при роботі на висоті: -при виконанні електромонтажних робіт в діючих електроустановках; - при
проведенні газонебезпечних робіт: - піл час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних
страхувальних засобів. Працівники забезпечені посадовими інструкціями (згідно штатного
розкладу), в яких відображені їх обов’язки та відповідальність за дотримання законодавства України
з питань охорони праці. На підприємстві ведуться наступні журнали: -реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці; - реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці; - обліку, перевірки і випробувань електроінструменту; -реєстрації видачи нарядів-допусків на
виконання робіт підвищеної небезпеки; - реєстрації посадових інструкцій та інструкцій з охорони
праці; - видачі інструкцій з охорони праці.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, працівники, які виконують роботи на висоті, пройшли навчання та перевірку знань: МазурА.В.
(посвідчення№80-53-18-06).БугайовО.О.(посвідчення№80-53-18-01),ІгнатьєвС.В. (посвідчення
№8053-18-03).протокол №80-53-18 від 15.11.2018р. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при
виконанні робіт на висоті»: електробезпека:МазурА.В.(посвідчення №-30/Е-18-09. ІУгр до та понад
Ю00В).БугайовО.О.(посвідчення№80-30/Е-18-01. ІІІгр до 1000В). Ігнатьев С.В.(посвідчення №80-30/Е18-04.ІІІгрдо1000В).Протокол№80-30/Е-18від15.11.2018р.ПБЕЕС.ПТЕЕС.ППБУ.група з ектробезпеки
до і вище 1000В. згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці,
інструкцій з охорони праці та техніки безпеки.електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі
виконуваних робіт.
На підприємстві в наявності необхідна екплуатаційна документація, в тому числі технічні
паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні заявлених
робіт підвищеної небезпеки
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні
властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне,
відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313. з видачою актів,
відповідно діючих нормативно - правових документів.
На підприємстві офісне обладнання, прилади та пристрої знаходяться у справному стані,
придатні для безпечного застосування. Перед виконанням робіт підвищеної небезпеки на об’єктах
замовників співробітники підприємства проходять інструктаж та отримують допуски безпосередньо
на підприємстві замовника. Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
засобами індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального
захисту у відповідності до чинних нормативних актів. Засоби індівідуального захисту: спецодяг,
спецвзуття. пояси запобіжні (акт випробування від 20.07.2018р..) .окуляри захисні, каски захисні,
протигази ПШ. маска зварювальника. лампа ЛБВК. інструмет з діелектричними рукоятками - З
комплекти, вказівник високої напруги - 1 од.: вказівник напруги 6-10 кВ - 1 од.; діелектричні боти;
діелектричні рукавиці;вольтметр універсальний. 2016 р. в. (Україна), драбини (акт випробування від
20.07.2018р.) використовують за призначенням та проводиться їх технічне обслуговування
відповідно до вимог законодавства.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова база документів та технічної документації:
Закон України «Охорона праці»
Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00-4.09-07
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.12-05
«Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А .01.001-2015
«Пожежна безпека об'єктів будівництва» ДБН В. 1.1-7:2016

«Правила безпеки при роботах на висоті» НПАОПО.ОО-1.15-07
Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05
Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП40.1-1.07-01
«Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека в будівництві» ДБН А.3.2-2-2009
«Системи передавання волоконно-оптичні. Загальні технічні вимоги» ДСТУ 3345-96
«Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку»
КНД 45-141-99
Правила захисту від статичної електрики НПАОПО.00-1.29-97
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.26-96
Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (ПТЕЕС та ПБЕЕС)» НПАОП 40.1-1.21-98
Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом МОЗ
України №246 від 21.05.2007р
Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки НПАОП 63.11-7.02-87
На підприємстві внаявності уголок охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та
галузевих нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою,
необхідною для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового
законодавства і охорони праці, розроблені програми начання та затверджені білети для перевірки
знань працівників з охорони праці.
( нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

надання в/декларації недостовірних данних попереджений.
В.П. Карпенко
(ініціали та прізвище)

:трована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

Примітки:

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.

