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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці
В ідом ості про роботодавця Приватне підприємство «АКВАРЕМОНТСЕРВІС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50050, Дніпропетровська обл., м. КривийРіг, вул. Олейникова, буд. 7 кв. 23
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 34684592
код згідно з ЄДРПОУ 

Челомбитько Олександр Олександрович
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 

моб. тел. 067-972-24-88 ars.krivoyrog@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;
Роботи виконуються згідно договорів підряду на о б ’єктах Замовника в межах Дніпропетровської

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 
області

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

договір страхування не укладався 
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився 
(дата проведення аудиту)

Я, Челомбитько Олександр Олександрович
(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:
Зберігання балонів із стисненим газом (стиснуте повітря)__________________________________

(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 відповідного дозволу

__________________6 робочих місць, серед яких 3 на яких існує підвищений ризик виникнення травм_________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:ars.krivoyrog@ukr.net


Офісне приміщення, одна виробнича база, а також приміщення, які надаються Замовником згідно
___________ будівель, і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)__________
договорами підряду. Розташовані за адресою:50027 м .Кривий Ріг, вул. В. Матусевича 41/32__________

Інші відомості:
_______________ Н аП П  «АКВАРЕМОНТСЕРВІС»», наказом №  01-ОП від 03.01.2019 по підприємству

призначений відповідальним за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по_____________________

підприємству директор Челомбитько Олександр Олександрович, який пройшов відповідне__________

та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт»____________________

(Протокол перевірки знань комісією ГУ  Держпраці у  Дніпропетровський області__________________________

№2/124 від 27.02.2019р.); _______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
відповідальним за організаційно-методичне керівнигрпво діяльністю дільнигіі функціонування 
системи управління з охорони праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією - 
начальник дільниці Шаповалов Едуард Вікторович; наказом по підприємству від 07.01.2019 року 
№  ОП-ОП призначено відповідального за організацію і безпечне зберігання балонів зі стисненим 
газом- начальника дільниці Шаповалова Е.В., який пройшов навчання та перевірку знань з кусу 
«Охорона праці -  загальний курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією
ГУ  Держпраці у  Дніпропетровський області №2/124 від 27.02.2019р.);_____________________________________________

Наказом по підприємству від 07.01.2019 №  Р5-ОП створено постійно діючу комісію з_________________

перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройиїли перевірку знань згідно____________________

протоколів та мають посвідчення про перевірку знань з Законодавчих і нормативно-правових
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних_______________

випадках, електробезпеки і пожежної безпеки та Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18_____________________________________________________________________

дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
№
п\
п

Прізвище, ім ’я, по 
батькові

Посада №, дата 
посвідчення 
навчання з 

охорони праці

№, дата посвідчення 
навчання з Правил 

охорони праці під час 
експлуатації 

обладнання, що 
працює під тиском 

НПАОП 0.00-1.81-18

Місце
проведення

навчання

1 Челомбитько О. О 
голова комісії

Директор Протокол 
№ 2/124 

Від27.02.2019р. 
Посв .№ 2599

Протокол № 2/137  
Від26.02.2019р. 
Посв .№ 2379

ТОВ
«НКЦ

«Моноліт»

2 Шаповалов Е.В. 
член комісії

Начальник
дільниці

Протокол 
№  2/124 

Від27.02.2019р. 
Посв .№ 2600

Протокол № 2/137  
Від26.02.2019р. 
Посв .№ 2380

ТОВ
«НКЦ

«Моноліт»

3 Желоботкін С.Г. 
член комісії

Керівник
водолазних

спусків

Протокол 
№  2/124 

Від2 7.02.2019р. 
Посв .№ 2601

Протокол № 2/137  
Від26.02.2019р. 
Посв .№ 2381

ТОВ
«НКЦ

«Моноліт»

Перевірка знань проведена комісією ГУ Держпраці у  Дніпропетровській області

На ПП «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» Наказом від 03.01.2019 № 02-РП створена служба з охорони
_______________________________________ наявністю служби охорони праці,_____________________________________
праці, Наказом№Р2-ОП від 04.01.2019 затверджено Положення про службу з охорони праці 
та Наказом від 04.01.2019№ 03 затверджено Положення про систему управління охороною
праці на підприємстві.



На ПП «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» Наказом від 07.01.2019 №  09-ОП розроблені та
затверджені Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі:___________________

_____ інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації_____
-  Інструкція з охорони праці №  ОП.10-19 під час зберігання, експлуатації посудин, що___________

працюють під тиском__________________________________________________________________________________________________________________________________

На ТОВ «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» наказом №  04-РП від 04.01.209 року затверджено_______________

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,_______________

робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі_____________

з питань охорони праці;____________________________ __________________________________________________________________________________________________

На ТОВ «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» є затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони
праці, Наказ №  ІО-ОП від 07.01.2019року  _________________________________________________________________________________________

Працівники, що виконують заявлені роботи, пройшли навчання та перевірку знань з Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском(НПАОП 0.00-1.81-18).
Навчання та перевірка знань, проводиться на підприємстві, згідно затвердженої програми,__________

щорічно. Робітникам, які підтвердили достатній рівень знань видається посвідчення.____________________

(Протокол перевірки знань №  04-02 від 28.02.2019р.)______________________________________________________________________________

___________На ПП «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» в наявності необхідна експлуатаційна документація на
обладнання, в тому числі те що використовується пуи виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Працівники ПП «АКВАРЕМОНТСЕРВІС» забезпечені спецодягом та засобами_________________________

____________________________ засобів індивідуального захисту,_________________________________________
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими_________________

засобами індивідуального захисту».___________________

Матеріальна  -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони___________________

_________нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)__________________
праці та промислової безпеки.______________________

Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання та 
перевірки знань з питтань охорони праці в повному обсязі____________________________________________________________________

2 0 ^  р.

О.О. Челомбитько
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^  20

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.


