Центр надання адмін*
м. Дніпра

РЮМ'Шт-тнх-я.

ДЕКЛАРАЦІЯ

їх №

відповідності матеріально-технічної &ази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФЕСЮНАЛИ.,,49033. м. Дніпро, вул. 152-ї Дівізії. буд. З, офіс 114 ЄДРПОУ
41784289._______________________________________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

директор Кіріченко Марія Михайлівна,

095-001-54-10,

profislls2017@gmail.com

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

роботи виконуються за адресою: 49033, м. Дніпро, вул. 152-ї Дівізії. буд. З, офіс 529 та
в межах Дніпропетровської обл. на об’єктах замовника
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 відсутній__________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
добровільний аудит з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Кіріченко Марія Михайлівна,
(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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

4 робочих місця, за цивільно-правовими договорами підряду - 6__
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

у тому числі 0 на яких існує підвищений ризик виникненні травм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

___________ будівлі - 0. приміщення - 3, виробничі об’єкти-0.
буділь і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І В ІД О М О С Т І

Директор, Кіріченко Марія Михайлівна, пройшла перевірку знань
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці,
вибухонебезпеки
виробництва
і
вибухозахисту,
пожежної
безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань,
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку,
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний
курс з ОШ комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 №61 ГУ
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 16.02.2018 № 2.02-180П),
а також перевірку знань ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ
(витяг з п р о т о к о л у № 31.2/18Е від 27.02.2018) комісією Головного управління
Держпраці у Запорізькій області
Наказом від 28.02.2018 №2-1оп виконання функції служби охорони праці у
товаристві____ директор____ Кіріченко____ М.М.____ залишила____ за____ собою.
Наказом від 04.07.2018 №10 виконання обов’язків методиста з навчання з
питань охорони праці покладені на начальника відділу аудиту з охорони праці та
промислової безпеки Дубовську Діну Вікторівну, яка пройшла навчання в
навчальному центрі з охорони праці ФО-П Макаров Д.В. із Законодавства
України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці,
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої медичної
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з
профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний курс з ОП), а перевірку
знань комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 №61 ГУ Держпраці
у Запорізькій області (витяг з протоколу від 20.06.2018 № 2.06-180П), а також
навчання з ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ. ПОПРІП, ПКЕЕ. ПЕЕЗ, ПУЕ з присвоєнням
V групи з електробезпеки (витяг з протоколу № 18.6/18Е від 06.06.2018). НПАОП
24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної
промисловості» (витяг з протоколу від 13.06.2018 №38.03-18), НПАОП 45.2-7.0212 (ДБН А.3.2-2-2009) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві» (витяг з протоколу від 07.06.2018 №5.06-18),
а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій
області._____________________________________________________________________
Начальник відділу методичної допомоги з питань додержання законодавства
про працю, Кашпировська Ольга Миколаївна, пройшла навчання в навчальному
центрі з охорони праці ФО-П Макаров Д.В., а перевірку знань Законодавства
України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки

виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці,
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої медичної
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку,_управління—роботами—з
профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний курс з ОП)—комісією, що
створена на підставі наказу від 20.10.2015 №61 ГУ Держпраці у Запорізькій
області (витяг з протоколу від 15.08.2018 № 2.02-180П ), а також перевірку знань
НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під
час роботи з екранними пристроями»
( витяг з протоколу № 19.8-18 від
22.08.2018) комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області.
Також.
навчально-виробничий
процес
допомагають___ забезпечувати
висококваліфіковані працівники, які мають вищу освіту за фахом та пройшли
перевірку знань з питань охорони праці з наступних законодавчих документів та
нормативно-правових актів:
____ Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони
праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту,__пожежної—безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань^
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі_нещасного—випадку,
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний

курс з ОП):__________ ______________________________________ :----------------------- Каціонов Сергій Георгійович, навчання в навчальному центрі з охорони пращ
ФО-П М акаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області від 12.04.2018 № 2.04-18;--------------------------------------------------- Б ушин А ндрій Олександрович, навчання в навчальному центрі з охорони праці
ФО-П М акаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області від 12.04.2018 № 2.04-18; -------------------------------- ----------- -—
- Андріуиа Анатолій Феодосович. навчання в ТОВ__«Учбовий комбінат
«Дніпробуд». витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 26.03.2018 №67;
- Тертишний Анатолій Павлович, навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» ,витяг
з протоколу комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області від 07.07.2016 №182;___________ ________ ______________ ________________ —
- Терентьєв Андрій Зіновійович. навчання в ДП «П ридніпровський ЕТЦ»д
протокол комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
шп 24.02.2017 № 219/1;_____________________________________ __________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правила
пожежної
безпеки
У країни------- (Розділ------- №4------- п. 1)>h
- Андріуиа Анатолій Феодосович. навчання в ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд». витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 22.03.2018 №62;
- Тертишний Анатолій Павлович, навчання в ТОВ__«Учбовий комбінат
«Дніпробуд», витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 28.04.2017 №392;------------- -------------------- ------------- _
- Каціонов Сергій Георгійович, навчання в навчальному центрі з охорони пращ
ФО-П Макаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області від 11.04.2018№9.4/18Е^------------------------------------------- Бушин Андрій Олександрович, навчання в навчальному центрі з охорони пращ

ФО-П М акаров Д.В. .витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області від 11.04.2018№9.4/18Е;--------------------------------------------------- "
Лобудько Ю рій Олегович, навчання в навчальному центрі з охорони праці ФО-П
М акаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області від 07.08.2018 №1.8/18Е;_________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті»:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Каціонов Сергій Георгійович, навчання в навчальному центрі з охорони праці
ФО-П М акаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області від 06.08.2018 № 4 . 8 - 1 8 ; ________________________________
- Бушин Андрій Олександрович, навчання в навчальному центрі з охорони праці
ФО-П М акаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області від 06.08.2018 № 4.8-18;___________________________________
- Лобудько Ю рій Олегович, навчання в навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Г оловного управління Держпраці у
Запорізькій області від 06.08.2018 №4.8-18;_______ _______________________ ______
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт»:
___________________ ________________________________
- Каціонов Сергій Георгійович, навчання в навчальному центрі з охорони праці
ФО-П М акаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області від 17.05.2018№7.1.05-18; ------------------------------------- --------- Бушин Андрій Олександрович, навчання в навчальному центрі з охорони праці
ФО-П М акаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці
у Запорізькій області від 17.05.2018№ 7.1 .0 5 -1 8 ;---------------------------------------------- Лобудько Ю рій Олегович, навчання в навчальному центрі з охорони праці Ф (>
П Макаров Д.В.. витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області від 07.08.2018 № 5.8-18;________________________________—
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин,
що працюють під тиском»:_________ ___________________________________________
- Терентьєв Андрій Зіновійович. навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ протокол
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
24.02.2017 № 219/1;
________________________________________________ _____
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних
пристроїв
кранів,
підіймальних-----і-----відповідного
обладнання»:_____________ _________________________ _________________ _____
- Тертишний Анатолій Павлович, навчання в ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд», витяг з протоколу комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 10.07.2018 №686;--------------------------------------------НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час__експлуатації'
обладнання, що працює під тиском»: ___________ ___________________ ___________
- Тертишний Анатолій Павлович, навчання в ТОВ «Учбовий__комбінат
«Дніпробуд», витяг з протоколу комісії Головного управління—Держпраці—у
Дніпропетровській області від 11.07.2018 №691;
НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у метизному виробництві»:
- Тертишний Анатолій Павлович, навчання в ДЗ «Дніпропетровський інститут
професійного розвитку і освіти», витяг з протоколу комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області від 27.06.2017 №28.------------------------------А також, викладач Терентьєв Андрій Зіновійович пройшов навчання в навчання в

навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ», а перевірку знань з питань охорони
праці ( п р о т о к о л від 24.02.2017 №219/1) з наступних нормативно-правових актів:
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 45.27.02-12 (ПЕН А.3.2-2-2009) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві», НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони
праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;

З працівниками товариства проводяться інструктажі з питань охорони праці,
що підтверджуються відмітками записами в журналах реєстрації інструктажів;
наказами від 28.02.2018 №2-02оп розроблені та введені в дію інструкції з охорони
праці, наказом від 25.05.2018 №07-1оп. зокрема інструкція з охорони праці «при
роботі на комп’ютерній техніці (екранному пристрої)», а також інструкція «дії
для працівників при наданні домедичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій,
пожеж і стихійних лих». _____ __________ _____________________________
У товаристві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці з відмітками про проведення первинного,
повторного, позапланового, цільового інструктажів, журнал обліку видачі
інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з
охорони праці; в наявності журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з
питань охорони праці, журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних
засобів захисту; журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на
виробництві.
В наявності необхідна експлуатаційна документація в т.ч. на комп’ютери,
проектори, наглядні посібники та інструкції з технічної експлуатації, які
використовуються у навчальному процесі.____________________________________
Працівники товариства забезпечені засобами індивідуального захисту
такими як: спецодяг, халат, рукавиці, у відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; засоби
індивідуального захисту
використовують за призначенням, зберігають у
технічно-справному
стані
з
проведенням
технічного
обслуговування.
____ Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам
законодавства з питань о х о р о н и праці та промислової безпеки, відповідно яким
розроблені та затверджені тематичні плани, програми навчання, які
використовуються викладачами, а саме: Конституція України, Кодекс законів про
працю України, Закони України «Про запобігання корупції», «Про охорону
праці», « П р о об’єкти підвищеної небезпеки». «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». «Про адміністративні
послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності «Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», інші акти
законодавства, які регулюють сферу промислової безпеки, охорони праці,
зокрема: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до
вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань о х о р о н и праці», НПАОП 0.00-4.01-08
Положення про п о р я д о к забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; а також:
НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під
час роботи з екранними пристроями»;
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт»;
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила о х о р о н и
праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних п р и с т р о ї в і в і д п о в і д н о г о обладнання»,
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працює під т и с к о м » ,
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,
НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної
промисловості»,
НПАОП 45.2-7.02-12 ШБН А.3.2-2-2009) «Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;
НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві
підприємств чорної металургії»;
НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у метизному виробництві»;
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском».
______ До основного складу матеріально-технічної бази належить: відповідно
обладнаний клас з охорони праці, 7 комп’ютерів, проектор, нагляднодемонстративні та роздаткові матеріали, електронні посібники, підручники, а
також макети деяких виробничих машин, устаткування. Розроблені навчальнометодичні документи: навчально-тематичні плани, робочі навчальні програми та
екзаменаційні білети, які містять зміст дисциплін, щодо організаційних форм їх
вивчення та
контроль
над навчальним
процесом
тощо.___________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу
з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.М. Кіріченко
(ініціали та прізвище)
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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 релігійн
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті.".

