Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

'Є>зіог£>-/23>'Об тг&

Вх № ____________________________________ _— ---------- -------

«_Н > ГРУ 7П18

Д Е К Л А РА Ц ІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

____

р

В ідом ості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП
Укрметпром»
(для ю рид ичн ої особи: найм енування ю ри д и чн ої особи,

49019, м. Дніпро, вул. Ударників, буд, 44,__________________________________________
м ісцезнаходж ення,
ення.

Код ЄДРПОУ 37005313
код згідно з Є Д РП О У ,

Директор

Чорноусов Володимир Олександрович

прізвищ е, ім ’я т а по батькові керівника,

(067) 604-77-38_____________________________________ metprom.dp@gmail.com
номер телеф ону, тел еф ак су, адреса елек трон н ої пош ти;
для ф ізи ч н ої особи — підприєм ця: прізвищ е, ім 'я т а по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісц е прож ивання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, ном ер тел еф он у, тел еф аксу, адреса електрон н ої пош ти;

Роботи виконуються за адресою: 49019, м. Дніпро, вул.. Ударників, буд. 44
місце виконання роб іт п ідви щ ен ої небезпеки та/або експ л уатац ії (застосування)

маш ин, м еханізм ів, устаткован н я підвищ ен ої небезпеки)

Інф орм ація про наявність договору страхування ц ивільної відповідальності
перед третім и особам и стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди Договір
не укладався
(найм енуван ня стр ах о в о ї ком панії, строк д ії страхового полісу, ном ер і д а та його видачі)

Інф ормація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний
аудит з охорони праці не проводився________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Чорноусов Володимир Олександрович,_________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівни ка ю ридичн ої особи або ф ізичної особи — підприєм ця)

цією декларацією підтвердж ую відповідність м атеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під
час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких маш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки:
1. Зварювальні роботи
2. Зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом (кисень, пропан, бутан)
3. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В
4. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метрії.^
(найм енування виду ро біт підвищ ен ої небезпеки та/аб о маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідвищ ен ої небезпеки, тип або
м арка (за наявності), ном ер партії, д ата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться
(застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу,

13 робочих місць, з них 10 на яких існує ризик виникнення травм__________________
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищ ен ий ризик виникнення травм ,

будівлі

-

3

в

тому

числі

адміністративний

корпус,

будівель і споруд (п рим іщ ень), виробн ичи х о б ’єктів (цехів, дільн иць, структурних підрозділів)

дільниці

-

7,

Ін ш і в ід о м о с т і
навчання в

Директор Чорноусов

Володимир Олександрович,

пройшов

ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з

питань охорони праці
управління

в комісії,

що створена на підставі наказу Головного

Держпраці у Дніпропетровській області Наказ № 405 від 30.11.2016р.

(витяг з протоколу № 28-17/2 від 15.06.2017р.)
Головний інженер Гордсєв Василь Анатолійович пройшов навчання в

ДП

«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони
праці в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області Наказ № 405 від 30.11.2016р.

(витяг з протоколу № 28-

17/2 від 15.06.2017р.), « Правил охорони праці з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.71-13 Наказ №102 від 27.06.2017р.

(витяг з протоколу № 6-18 від

05.02.2018р.), «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП
0.00-1.15-07 Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №5-17 від 16.02.2017р.)
«Правил охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13 Наказ
№102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу №52-17/1 від 20.09.2017р.)
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні»
НПАОП 40.1-1.21-98. Наказ № 68 від 21.03.2018р.

(витяг з протоколу № 64-18 від

26.09.2018р.), (V група з електробезпеки, до та вище 1000В) «Правил охорони праці
під

час

експлуатації

вантажопідіймальних

кранів,

підіймальних

пристроїв

і

відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 Наказ №68 від 21.03.2018р. (витяг з
протоколу №64/2-18 від 26.09.2018р.)
Енергетик Дубінін Сергій Юрійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський
ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці

в комісії, що

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області.

Наказ

30.11.2017р.),
«Правила

№ 102 від 27.06.2017р.

«Правила

безпечної

(витяг з протоколу № 75/1-17 від

технічної експлуатації електроустановок

експлуатації

електроустановок

споживачів»,

споживачів»,

пожежної безпеки в Україні» НПАОП 40.1-1.21-98. Наказ

«Правила

№ 102 від 27.06.2017р.

(витяг з протоколу № 81-17 від 13.12.2017р.), V група з електробезпеки, до та вище
1000В)

« Правил охорони праці з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-

13. Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 6-18 від 05.02.2018р.), «Правил
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв

і

відповідного

обладнання»

НПАОП

0.00-1.80-18

Наказ

№68

від

21.03.2018р. (витяг з протоколу №64/2-18 від 26.09.2018р.)
Майстер з ремонту електроустатковання Камінь Микола Іванович пройшов
навчання в

ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з

питань охорони праці
управління

в комісії,

що створена на підставі наказу Головного

Держпраці у Дніпропетровській області. Наказ

№ 44 від 07.10.2015р.

(витяг з протоколу № 178/2 від 09.06.2016р.), «Правила технічної експлуатації

електроустановок споживачів», «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» НПАОП 40.1-1.21-98. Наказ №
102 від 27.06.2017р.

(витяг з протоколу № 5-18 від 07.02.2018р.), (V група з

електробезпеки, до та вище 1000В) «Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №517 від 16.02.2017р.
Заступник директора з охорони праці, промислової безпеки га екології Черненко
Григорій Костянтинович, пройшов навчання в

ДП «Придніпровський ЕТЦ» та

перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що створена на
підставі наказу Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області

Наказ № 44 від 07.10.2015р. (витяг з протоколу № 178/2 від 09.06.2016р.), «Правила
технічної

експлуатації

«Правила

безпечної

40.1-1.21-98

«Правила

пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 комісією Наказ

№44 від

експлуатації

електроустановок

електроустановок

споживачів»

споживачів»
НПАОП

07.10.2015р. (витяг з протоколу № 143 від!7.02.2016р.). (IV група з електробезпеки,
до та вище 1000В) « Правил охорони праці з інструментом та пристроями» НПАОП
0.00-1.71-13 Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 6-18 від 05.02.2018р.),
«Правил охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13 Наказ
№102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу №52-17/1 від 20.09.2017р. «Правил охорони
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, Наказ №
№102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу №52-17 від 20.09.2017р. «Правил безпеки і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87
Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №6-17 від 21.02.2017р.

«Правил

безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 Наказ №405 від 30.11.2016р.
(витяг з протоколу №14-17 від 23.03.2017р.

«Правил охорони праці під час

виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з
протоколу №5-17 від 16.02.2017р. «Правил охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
НПАОП 0.00-1.80-18 Наказ №68 від 21.03.2018р. (витяг з протоколу №64/2-18 від
26.09.2018р.)
Майстер з ремонту устатковання Шапошник Олександр Дмитрович, пройшов
навчання в

ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з

питань охорони прані
управління

в комісії,

що створена на підставі наказу Головного

Держпраці у Дніпропетровській області

Наказ № 44 від 27.06.2017р.

(витяг з протоколу № 29/48/2018 від 19.02.2018р.), « Правил охорони праці з
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 Наказ №102 від 27.06.2017р.
(витяг з протоколу № 6-18 від 05.02.2018р.), «Правил охорони праці під час
зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13 Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з
протоколу №52-17/1 від 20.09.2017р. «Правил безпеки і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. Наказ №405 від 30.11.2016р.

(витяг з протоколу №6-17 від 21.02.2017р. «Правил безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.76-15.

Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №14-17 від

23.03.2017р. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.001.15-07 Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №5-17 від 16.02.2017р.
«Правил

охорони

праці

під

час

експлуатації

вантажопідіймальних

кранів,

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 Наказ №68
від 21.03.2018р. (витяг з протоколу №64/2-18 від 26.09.2018р.)
Майстер виробничої дільниці Сєров Олег Юрійович, пройшов навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони
праці в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпрані у
Дніпропетровській області Наказ № 405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу № 2817/2 від 15.06.2017р.) . «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, Наказ № №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу №5217 від 20.09.2017р.
Майстер виробничої дільниці Козачук Павло Васильович, пройшов навчання
в

ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань

охорони праці

в комісії,

що створена на підставі наказу Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області Наказ № 102 від 27.06.2017р.

(витяг з

протоколу № 29/48/2018 від 19.02.2018р.) . «Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, Наказ № №102 від 27.06.2017р.
(витяг з протоколу №52-17 від 20.09.2017р.
На підприємстві регулярно переглядаються накази та розпорядження стосовно
питань охорони праці.
Наказом

№ 7/ОТ від 02.01.2018р. призначено відповідальних за справний

стан та безпечне виконання робіт в електроустановках з правом видачі нарядівдопусків - енергетика підприємства Дубініна С.Ю.(У група з електробезпеки, до та
вище 1000В), у разі його відсутності - майстра з ремонту електроустатковання
Камінь М.І., який пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку
знань з питань охорони праці
споживачів»,

«Правил

«Правил технічної експлуатації електроустановок

безпечної

експлуатації

електроустановок

споживачів»,

«Правил пожежної безпеки в Україні» НПАОП 40.1-1.21-98. що створена на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Наказ №1 0 2
від 27.06.2017р.

(витяг з протоколу № 5-18 від 07.02.2018р.), в комісії, (V група з

електробезпеки, до та вище 1000В)
Наказом по підприємству №1/ОТ від 03.01.2013р. створена служба з охорони
праці. Виконання функцій служби охорони праці покладені на заступника директора
з

охорони

праці,

Костянтиновича.

промислової

безпеки

та

екології

Черненка

Григорія

На підприємстві переглянутий склад комісії з перевірки знань з питань
охорони праці (наказ № 1/ОТ від 02.01.2018р.).

Голова комісії головний інженер

підприємства Гордєєв Василь Анатолійович та члени комісії: заступник директора з
охорони праці, промислової безпеки та екології Черненко Григорій Костянтинович,
енергетик Дубінін Сергій Юрійович,

майстер з ремонту електроустатковання

Камінь Микола Іванович, майстер з ремонту устатковання Шапошник Олександр
Дмитрович.
Наказом

№ 2/ОТ від 02.01.2018р. створена комісія з перевірки знань на групу з

електробезпеки
Голова комісії - енергетик Дубінін С.Ю.
Члени комісії: головний інженер - Гордеєв В.А.
Заступник директора з ОП, ПБ та Е. - Черненко Г.К.
Майстер з ремонту електроустатковання - Камінь М.І.
Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію, проходять навчання,
перевірку знань з питань охорони праці та відповідні інструктажі з питань охорони
праці згідно з
НПАОП

0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і

перевірки знань з питань охороні» праці.
Наказом по підприємству

№ 14/ОТ від 02.01.2018р. призначено відповідальну особу

за зварювальні роботи головного інженера Гордеева В.А., у разі його відсутності
майстра Шапошника О.Д..
Наказом № ЗО/ОТ від 20.02.2018р.

призначено відповідальну особу за безпечне

виконання робіт на висоті (понад 1,3 метри), головного інженера - Гордеева В.А..
Наказом по підприємству № 16/ОТ від 02.01.2018р. призначено відповідальну особу
за справний стан та безпечне зберігання посудин, що працюють під тиском, в тому
числі балонів із стисненим та зрідженим газом (кисень, пропан, бутан), майстра з
ремонту устатковання - Шапошника Олександра Дмитровича.
(прізвищ е, ім'я т а по батькові осіб, відповідальних за дотри м ан н я вим ог зак он одавства з питань охорони праці та
п ром ислової безпеки)

05.02.2014р.

Директором підприємства переглянуте

та затверджене

наказом

№28/ОТ ТОВ «НВП Укрметпром» «Положення про службу охорони праці»
наявність

служби

охорони

праці

Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві переглянуто та затверджено
наказом № 20а /ОТ від 03.01.2018р. Наказом № 38/ОТ від 01.09.2016р.
перезатвердженні та введені в дію на підприємстві інструкції з охорони праці, які
видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та видів робіт, в
тому числі, що декларуються:
№ 7 - для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустатковання;
№ 12 - для електрогазозварника ручного зварювання;
№2 1 - для електрогазозварника;

№ 34 - при роботі на висоті;
№ 36 - при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із стисненими та
зрідженими газами;
№ 37 - при роботі з електроінструментом;
№ 47 - при експлуатації апаратів і посудин, що працюють під тиском;
№ 52 - при експлуатації запобіжних поясів, та інші.
Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію.
Навчання та

перевірка

знань

працівників

проводиться

відповідно до вимог

«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці», яке переглянуте та введене на підприємстві в дію наказом №56/ОТ від
07.09.2018р.

у додатках до якого затверджені програми стажування, навчання,

інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці.
Електрогазозварник Соломко Д.Г. здобув професійну підготовку у TQB УК
«Дніпрострой»

і

отримав

кваліфікацію

«електрогазозварник

(посвідчення № 10487 копія протоколу №573 від 02.09.2011р.)

4-го

розряду»,

Наказом №54/ОТ від

06.09.2018 року за результатами проходження стажування і позитивних результатів
перевірки знань з питань охорони праці інструкції № 21- для електрогазозварника
постійно діючою комісією ТОВ «НВП Укрметпром» (протокол № 21 від 06.09.2018р.),
допущений до самостійної роботи за професією електрогазозварника.
Електрогазозварник Василенко В.Г. здобув професійну підготовку у ПТУ №18
м. Дніпропетровська і отримав кваліфікацію «електрогазозварник 4-го розряду»,
(свідоцтво від 22.02.2000р., протокол №1) Остання перевірка знань з питань охорони
праці, інструкції №

2 - для

електрогазозварника

постійно діючою

комісією

підприємства, протокол №15 від 19.06.2018р.
При виконанні зварювальних робіт експлуатується наступне обладнання :
L Випрямляч для ручної дугової зварки моделі КИУ - 501, 2018р. - 1 од.
2. Випрямляч зварювальний ВД - 306 УЗ - 1 од.
3. Випрямляч зварювальний ВС - 600 УЗ - 1 од.
4. Пальник одно полум'яний універсальний для газокисневого зварювання 2 од.
5. Редуктор балонний одноступінчатий
пропановий типу БПО-5ДМ - 2 од.

для

газополум'яного

устаткування

6. Редуктор балонний одноступінчатий кисневий для газополум'яної обробки
типу БКО-5РДМ - 2 од.

Для зберігання балонів із зрідженим газом виготовлено металевий ящик висотою
2м„ довжиною їм , шириною їм . Вентиляція відбувається через отвори вирізані в
дверях діаметром 20мм., 10 од. в верхній частині і в нижній частині, 10 од.
Для зберігання балонів з киснем

ви к ори стовується

окремо розташована металева

клітка з дахом і калиткою, місткістю 8 балонів кисню.
Кисень та зріджений газ (пропан) поставляється ТОВ «Кріоген» згідно договору
№ 38/15 від 01.01.2015р. (Дозвіл №0185.13.12; продовжений до 01.03.2023 року)
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання Мовшук
Анатолій Іванович закінчив Дніпропетровський гірничий інститут в 1984р. та
отримав диплом за №219183 по спеціальності «Електрифікація і автоматизація
гірничих робіт».
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Коваленко
Василь Гнатович закінчив Дніпропетровський індустріальний технікум в 1986р.
та отримав диплом за №036028 по спеціальності «Техник-електрик».
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання
Василь

Петрович

закінчив

Дніпропетровський

Великий

радіоприладобудівельний

технікум в 1982р. та отримав диплом за №667342 по спеціальності радіолокаційні
пристрої.
Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустатковання
А.І., Коваленко В.Г.

Мовшук

пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ»

та

перевірку знань з питань охорони праці в комісії що створена на підставі наказу
Головного Управління

Держпраці у Дніпропетровській

області №

102 від

27.06.2017р. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів»,

«Правила

безпечної експлуатації електроустановок

споживачів»,

«Правила пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 5-18 від 07.02.2018р.),
отримали групу з електробезпеки IV до га вище 1000В.
Останню перевірку знань з питань охорони праці, пройшли в постійно діючій комісії
підприємства 20.06.2018р., протокол №16
Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустатковання Мовшук
А.І. та Коваленко В.Г.

пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони

праці в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» «Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу №215 від 15.04.2011р. Останню
перевірку знань з питань охорони праці, пройшли в постійно діючій комісії
підприємства 16.04.2018р., протокол № 9
Електромонтер

Великий В.П.

пройшов навчання в ДП «Придніпровський

ЕТЦ» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії, що створена на підставі
наказу Головного Управління

Держпраці у Дніпропетровській області № 68

від

21.03.2018р. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів»,

«Правила

безпечної експлуатації електроустановок

споживачів»,

«Правила пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 44-18 від 25.07.2018р.).
отримали групу з електробезпеки IV до та вище 1000В
Усі працівники при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності періодично
один раз на рік проходять медичний огляд.
З робітниками підприємства проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, що
підтверджуються відмітками записами в журналах.
На

підприємстві

ведуться

наступні

журнали:

журнал

реєстрації

вступного

інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного,
позапланового, цільового інструктажів; журнал обліку видачі інструкцій з охорони
праці на підприємстві,

журнал реєстрації інструкцій з охорони праці,

реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки,

журнал

журнал ведення протоколів

засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці; журнал обліку, перевірки
та випробовування електроінструменту і допоміжного обладнання до нього; журнал
обліку робіт за нарядами і розпорядженнями; журнал видачі запобіжних пристроїв та
індивідуальних засобів захисту.
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання,
яке використовується.
експлуатаційної документації,
Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в
повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08
забезпечення працівників спеціальним одягом,

«Положення про порядок

спеціальним взуттям та іншими

засобами індивідуального захисту».
Наказом № ІО/ОТ від 03.01.2017р. на підприємстві створена комісія з приймання
і перевірки засобів індивідуального захисту,

що надходить на підприємство на

відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту
використовуються

за

призначенням,

зберігають

технічно

справному

стані

з

проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань ( за
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.
В наявності:

електрозахистні засоби з діелектричної гуми (рукавички, боти,

килимки) закуплені в 2018р.; захисні каски, окуляри захисні, а також костюми
зварника, костюми бавовняні з вогнезахисним просоченням на утеплювальній
прокладні, нанівчоботи утеплені.
У

відповідності

до

вимог

НПАОП

40.1-1.07-01

«Правила

експлуатації

електрозахисних засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми,
електроінструмент

пройшли

випробування

підвищеною

напругою

в

електротехнічній лабораторії TOB «ПОА Купіна» (Свідоцтво про атестацію ДП
«Дніпрстандартметрологія» №ПЧ 06-2/155-2018 чинне до 25.04.2021р.) протокол №
ЗС 2/160818 від 16.08.2018р.
Пояси запобіжні

універсальні з наплічними і ножними лямками ПЛКЗ та

страхувальні засоби (стропи ланцюгові), у відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07
устатковання та обладнання для виконання робіт на висоті, пройшли випробування
в ТОВ ПРОМТЕХАУДИТ

(свідоцтво про атестацію ПЕ 0054/2014 дійсне до

26.08.2019р.: протокол № 0 8 1 1 ,18/2п. від 08.11.2018р.
засобів індивідуального захисту,
Нормативно-правова,
матеріально-технічна

база

відповідає

вимогам

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має
навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки
знань з питань охорони праці в повному обсязі.
Наказом № 83/ОТ від 21.12.2017р.

по підприємству переглянутий перелік

діючих законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та
промислової безпеки який включає: Закон України «Про охорону праці», Порядок
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування)_____ машин,

механізмів,

устатковання

підвищеної

небезпеки

затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107 із змінами,

«Порядок

проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений Постановою
КМУ від 01.08.1992р №442, Технічний регламент засобів індивідуального захисту,
затверджений Постановою КМУ від 27.08.2008р. №761, Технічний регламент знаків
безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений

Постановою

КМУ

від

25.11.2009р. № 1262.
НПАОП 0.00-2.01-05

«Перелік робіт підвищеної небезпеки»,

«Типове положення про службу охорони праці»,

НПАОП

НПАОП 0.00-4.21-04
0.00-4.12-05

«Типове

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці»,

НПАОП

0.00-4.15-98

«Положення про розробку інструкцій

з охорони

праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»,
7.11-12

НПАОП 0.00-

«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці

працівників».
працівників

НПАОП
спеціальним

індивідуального захисту»

0.00-4.01-08
одягом,

«Положення про порядок забезпечення

спеціальним

НПАОП 0.00-1.71-13

взуттям

та

іншими

засобами

«Правила охорони праці роботи з

інструментом та пристроями»,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,

НПАОП

40.1-1.21-98

споживачів»,

«Правила

безпечної

«Правила улаштування

експлуатації

електроустановок»

експлуатації електроустановок споживачів»,

НАПБ

електроустановок

«Правила технічної

А.01.001-2014

«Правила

пожежної безпеки в Україні». ГОСТ 12.1.004-91 «ССБП. Пожежна безпека. Загальні
вимоги».
На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого с проведення
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці,
пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій, виробничого травматизму
і професійних захворювань.
Куток

охорони

праці

забезпечений

посібниками,

підручниками,

нормативно-

правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими
програмами, наглядними матеріалами. Матеріально - технічна база відповідає
вимогам законодавства з охорони праці.
н о р м ати вн о-п равової т а м атеріал ьн о-техн іч н ої бази н авчально-м етод ичн ого забезпечення)

В.О . Ч орноусов
(ініціали т а прізвищ е)

204^ РД екларація зареєстрована у ж урналі обліку с у б ’єктів господарю вання у
територіальном у органі Д ерж праці

У^

20 ^р. №

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 фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та
повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служби і мають
відмітку в паспорті.

