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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ТО В А РИ С ТВ О З О БМ ЕЖ ЕН О Ю ВІДП О ВІДА Л ЬН ІС ТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

"СО ЛАН ТА ІН Ж И Н ІРИ Н Г Г Р У П ” ; 50083, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
ВУЛ ИЦЯ ЧЕРКАСО ВА, будинок 53/1; код згідно з СДРПОУ 41707225; Аверін Володимир
Володимирович; +380971049999____________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ooo.solanta.engineering@ gm aiI.com ___________________________________________________________
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;

На власних та орендованих площ ах, а також на об’єктах замовників (на об’єктах ПАТ
«А рселорМ іттал Кривий Ріг», П А Т "ПГЗК", ПАТ ’'П ІВ Д ГЗК ’’, ПАТ ’’Ін Г ЗК ”, ПАТ
"ЦГЗК" та на інших) на території Д ніпропетровської області та на об’єктах замовників
згідно договорів підряду____________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відш кодування наслідків можливої ш коди
в ід с у т н я __________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

відсутня_________
(дата проведення аудиту)

Я,

Аверін Володимир В олодим ирович_______________________________________________
(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
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки:
1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд._______________________________________________
2. Роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра.________
(найменування виду робіт

3. Роботи в колодязях, ш урфах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).__________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

4. Земляні роботи, що виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні розташ ування
підземних комунікацій чи під водою._______________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

5. Обстеження, ремонт і чищ ення димарів, повітропроводів.________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

6. Роботи верхолазні.________________________________________________________________________
7. Роботи в дію чих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
ч а стоп і.____________________________________________________________________________________
8. Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним,
вибухонебезпечним та інертним газом._________________________________________
9. Зварю вальні роботи. _______________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих
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числі тих,______________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм - 6 од.____________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості головний інженер Ковтун Олександр Анатолійович - відповідальний за
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

виконання вимог пром ислової безпеки та охорони праці (відповідальний з охорони
праці), також виконує ф ункції служби охорони праці (наказ № 10 від 07.09.2018р.),
майстер Кришко Павло А натолійович - відповідальний за виконання зазначених робіт
підвищ еної небезпеки (наказ № 15 від 15.09.2018р.); директор Аверін Володимир
Володимирович (відповідальний за організацію роботи з охорони праці, а також за
виконання робіт підвищ еної небезпеки).___________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Голова та члени комісії, серед яких є також відповідальний за виконання зазначених
робіт підвищ еної небезпеки, пройшли навчання та перевірку знань з наступних НПАОП;
-

-

-

директор Аверін В.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління
Держ праці у Дніпропетровській області із Законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання перш оь (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки, навчання в П риватному закладі «Центр професійної освіти і навчання»
(протокол № 354/1 від 27.05.2016р.; посвідчення № 354/1-16-04);
головний інженер Ковтун O.A. пройш ов перевірку знань комісією Головного
управління Держ праці у Дніпропетровській області із Законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання перш ої допом оги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної
безпеки, навчання в ТО В «НКЦ «М оноліт» (протокол № 8/34 від 09.08.2017р.);
майстер Криш ко П.А. пройшов перевірку знань комісією Головного управління
Держ праці у Дніпропетровській області із Законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання дом едичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пож еж ної безпеки,
навчання в Т О В «НКЦ «М оноліт» (протокол № 138 від 04.02.2018р.);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

директор Аверін В.В. (IV гр. до і вище 1000В) пройш ов перевірку знань комісією
Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області з «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» та «П равил пож еж ної безпеки в Україні»,
навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» (протокол від
27.05.2016р.; посвідчення № 345-16-20);
директор Аверін В.В. пройш ов навчання та перевірку знань з питань пожеж ної
безпеки комісією Приватного закладу «Ц ентр проф есійної освіти і навчання»,
(протокол № 372 від 27.05.2016р.; посвідчення № 03053374);
директор Аверін В.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління
Держ праці у Дніпропетровській області з «П равил охорони праці під час роботи з
інструм ентом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), навчання в П риватному закладі
«Ц ентр професійної освіти і навчання» (протокол № 359 від 27.05.2016р.; посвідчення
№ 359-16-02);
директор Аверін В.В. пройш ов перевірку знань комісією Головного управління
Д ерж праці у Дніпропетровській області з «П равил охорони праці під час виконання
робіт на висоті», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 347 від 27.05.2016р.);
головний інженер Ковтун O.A. пройшов перевірку знань комісією Головного
управління Держ праці у Дніпропетровській області з «П равил охорони праці під
час виконання робіт на висоті», навчання в ПЗ «Ц П О Н » (протокол № 447 від
09.06.2017р.);
майстер Кришко П.А. пройш ов перевірку знань ком
ісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті», навчання в ПЗ «Ц П О Н » (протокол
№ 131 від 09.02.2018р.);
майстер Кришко П.А. (III гр. до 1000В) пройш ов перевірку знань комісією Головного
управління Держ праці у Дніпропетровській області з «П равил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів», навчання в ПЗ «Ц П О Н » (протокол від 09.02.2018р.);
директор Аверін В.В. пройш ов перевірку знань комісією Головного управління
Д ерж праці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки та безпечної експлуатації
посудин, що працюю ть під тиском», навчання в ПЗ «Ц П О Н » (протокол № 358 від
27.05.2016р.);
майстер Кришко П.А. пройш ов перевірку знань комісією Головного управління
Д ерж праці у Д ніпропетровській області з «Правил безпеки та безпечної експлуатації
посудин, що працюю ть під тиском», навчання в ПЗ «Ц П О Н » (протокол № 540/1 від
25.07.2016р.);
майстер Кришко П.А. пройш ов перевірку знань комісією Головного управління
Держ праці у Дніпропетровській області з ряду Правил з охорони праці, що регулюють
безпечне виконання робіт кранами, як особа, відповідальна за технічний стан та
експлуатацію вантажопідіймальних кранів, навчання в ПЗ «Ц П О Н » (протокол № 146
від 09.02.2018р.)

та інші.
Робітники вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони
праці.
На підприємстві створена та функціонує служба охорони праці, ф ункції якої
головний інженер Ковту н O.A. (наказ № 10 від 07.09.2018р.).

виконує

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»,
наказом №11 від 10.09.2018р в ТОВ "СОЛАНТА ІНЖ ИНІРИНГ ГРУП"створена комісія з

перевірки знань з питань охорони праці у складі: голови к ом ісії-ди р ек тора Авепіна В.В. та
членів комісії: головного інженера Ковтуна O.A. та майстра Кришко П.А.
В наявності інструкції з охорони праці (затверджені та введені в дію наказом № 14 від
14.09.2018р.).
Інструкції розроблені відповідно до вимог НП АО П 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці».________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності «П рограма вступного інс труктажу з питань охорони праці»; «П ерелік питань
первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників TOB «COJIAHTA
ІНЖИНІРИНГ ГРУП»; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»; П оложення про службу охорони праці; П оложення про порядок
видачі, затвердження та виконання нарядів на виконання робіт; Положення про систему
управління охороною праці. Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інш ими засобами індивідуального захисту;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (затверджені та введені в дію
наказом № 13 від 14.09.2018р.), журнали та інша доку ментація з охорони праці.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищ еної небезпеки забезпечується:
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників
ТОВ «СОЛАНТА ІНЖИНІРИНГ ГРУП»;
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажу на
робочих місцях;
- допуском до роботи осіб не молодш е за 18 років, які мають відповідну
кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищ еної небезпеки.
Для виконання зазначених робіт підвищ еної небезпеки ТОВ «СОЛАНТА ІНЖИНІРИНГ
ГРУП» забезпечено необхідним устаткуванням, маш инами та механізмами, що
знаходяться у задовільному стані.
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «П оложення про порядок забезпечення
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
працівники ТОВ «СОЛАНТА ІНЖИНІРИНГ ГРУП», які мають бути задіяні на виконанні
роботи з підвищ еною небезпекою , забезпечені: костю мом зварника брезентовим, щитками
зварника, окулярами захисними, касками захисними, рукавицями захисними,
спецодягом, спецвзуттям, запобіжними поясами та іншим. Засоби індивідуального захисту
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого Постановою КМ У №761 від 27.08.2008 р.____________________________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання
зазначених робіт, в наявності матеріально-технічна база та навчально-методичне
забезпечення (законодавчі га нормативно-правові акти України, накази директора ТОВ
«СОЛАНТА ІНЖИНІРИНГ ГРУП», журнали, положення, інструкції з охорони праці,
програма вступного інструктажу з питань охорони праці та перелік питань та Перелік
питань первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ «СОЛАНТА
ІНЖИНІРИНГ ГРУП» та інше), які відповідають вимогам законодавства з питань охорони
праці. Наказом № 12 від 13.09.2018р. головного інженера Ковтуна O.A. призначено
відповідальним за акту алізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в
нормативну документацію з охорони праці.

В ТОВ «С О Л А Н ТА ІН Ж И Н ІРИ Н Г ГРУП» є куточок з охорони праці, оснащений
ю-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.В. Аверін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному
органі Держ праці^ ^
2 (И /р .

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.".

