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законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця_________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 

номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)
________ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МОТОРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

(для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

паспорт серії AM № 887265. виданий Межівським РВ УМВС України в 
Дніпропетровській області 10 вересня 2002 року, 52931, Дніпропетровська обл.,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

Межівський район,с.Богданівка.вул.Пушкіна,буд.25, 2763507912. тел.096-321-35- 
35, електронна пошта super-dikom(S)ukr.net.__________________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

49016 м.Дніпро,вул.Костромська,буд.62 та на об”єктах замовників згідно 
договорів на території України_____________________________________________

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: Згідно 
додатку Ідо Порядку и Правил проведення обов”язкового страхування цивільної 
відповідальності суб”єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002року у 
ФОП Моторний С.А.страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами не вимагається.___________________________________________________

(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)

^ ________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

_____ Моторний Сергій Анатолійович.______________________________________
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, а 
саме: зварювальні роботи: зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом 
(кисень, ацетілен. пропан) ___________________________________________

(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.



Кількість робочих місць 6, V тому числі з, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.________________________________________________________

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

Офісне та побутове приміщення, виробничі дільниці -  згідно договорів
ПІДРЯДУ_________________________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

ІНШІ відомості
Наказом № 1-оп від 14.05.19 майстер Звонков Є.О. в порядку сумісництва 
призначений виконувати функції служби охорони праці.______________________

Наказом № 3-оп від 14.05.19 призначена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці : Голова : Моторний С.А. -  директор: члени комісії: Звонков Є.О. -
майстер, Сідько В.В. -  майстер.____________________________________________
М ото рн ий  Сергій Анатолійович та члени комісіі: майстер виробництва Звонков 
Євген Олександрович, майстер Сідько Володимир Васильович, пройшли навчання 
Законів та нормативних актів з о х о ро н и  праці (в обсязі загального курсу) 
(протокол №37-19 від 25.04.19) , «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»(протокол № 36/4-19 від 17.04.19), «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (протокол № 36/3-19 від 17.04.19), «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 36-19 від 
17.04.19), «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(протокол №36/1-19 від 17.04.19), «Правила безпеки систем газопостачання» 
(протокол № 36/21-19від 08.05.19) в ДП «Придніпровський ЕТІІ» та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. 
Наказом №6-оп від 14.05.2019 призначений майстер Сідько В.В. відповідальною 
особою за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання, що працює під 
тиском (балонів із стисненим, зрідженим газом) та безпечне виконання 
зварювальних робіт.______________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом від 14.05.2019 № 2-оп переглянуті та затверджені:
-Положення ПРО службу ОХОРОНИ праці:
-Положення ПРО навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
-Перелік ІНСТРУКЦІЙ з ОХОРОНИ праці:
-План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці.
-Інструкція з охорони праці для електрогазозварника.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:___________

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: журнал 
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці___________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівники підприємства проходят навчання у відповідності затверджених 
«Положення ПРО навчання з питань о х о ро н и  праці».__________________________

Електрогазозварники Моторний М.С., Моторний А.С., Богослав Р.В. пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП



0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від 
20.05.2019 №П.
Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної 
небезпеки мають відповідну кваліфікацію, а саме:
Моторний Максим Сергійович пройшов навчання в ВПУ №17 за професією 
«електрогазозварник», диплом АС № 14778 від 23.06.2016;
Моторний Андрій Сергійович пройшов навчання в ВПУ №17 за професією
«електрогазозварник», диплом АС № 10375 від 25.06.2010:
Богослав Роман Володимирович пройшов навчання в Дніпропетровському 
індустріально-педагогічному технікуму за професією «електрозварник», диплом 
КА № 22881 від 04.07.2013:
В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації 
на все обладнання, яке використовується при виконанні робіт що декларуються.

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Положенням про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту» НПАОП 0.00-4.01-08 працівники підприємства забезпечуються 
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивівдуального захисту (пояс запобіжний, 
пояс лямковий з канатом, Костюм(на 12міс.), черевики (на 12міс.\ рукавиці (на 
ІМІС.), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні 
відкриті (до зносу), респіратор пилозахисний(до зносу), у зимку додатково: 
куртка утеплена(на 36міс.),чоботи(на36міс.), підшоломник утеплений (на 24міс.), 
пояс запобіжний (черговий), які були придбані у квітні 2019 року.

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з охорони 
праці:
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695-ХП. Закон Україним 
«Про внесення змін до закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року. 
Типове положення ПРО порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, затверджене Держкомітетом України по нагляду за охороною 
праці 26.01.05р. №15 (НПАОП 00.0-4.12-05).
Закон України про об'єкти підвищеної небезпеки.
Конституція України, Закон України, акти Президента України, Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правові акти органу виконавчої влади.
Кодекс законів про працю України, Цивільний і Господарський кодекси України, 
Кодекс цивільного захисту.
Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 р. № 1105-XIV.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1- 
1.21.98)
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
Положення ПРО розробку ІНСТРУКЦІЙ з ОХОРОНИ праці, затверджені наказом 
Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 29.01.1998р. №9 (НОІАОП 
0.00-4.15-98), та інш.



ФОП М о т о рн и й  С.А. має договір № 3772 від 16.05.2019р. з ПРАТ Лінде Газ 
Україна» на поставку зварювальної газової сумішіГМРЖС-П ДСТУ EN ISO 
14175:2014:
Балони із киснем, ацетіленом, пропаном зберігаються у приміщеннях, які 
відповідають вимогам, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». Заповнені і порожні балони 
зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.
На підприємстві у квітні 2019 року було придбане обладнання та інструмент для 
зварювання: зварювальний апарат інверторного типу «Дніпро-М» mig/mma-210, 
перетворювач ультразвуковий П131-2,5-0и 18-ВО-ОЗ. візок для переміщення 
балонів (кисень, ацетілен. пропан).

На ПІДПРИЄМСТВІ розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань._______________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_____ С.А.Моторний
(підпис) (ініціали та прізвище)

«06» червня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ 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.


