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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця__________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРГЮУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електроінюї пошти;

Решотка Сергій Павлович, паспорт A M № 927913,______________
для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

Саксаганським РВ Криворізького М У УМВС України в Дніпропетровській області 13.0б.2002у.,
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провул. Шверника 21, ІП Н 2401706373,_________________
ким і коли виданий, місце проживання, ресстраційний номер облікової картки платника

f056)404-27-Sl, заІе.геоіЩ.етаіІ.сот._______________________ __________________________________
податків, номер телефоїіу, телефаксу, адреса елекіронної пошти;

м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська 39: м.Апостолове. вул. Каманіна 1-Н; смт.Софіївка, вул.Садова. 126
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткования підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-страхова
компанія», до 25.04.2020р.. № ОПН-6740, № ОПН-6741, № ОПН-6742 від 26.04.2019р.____________
(найменування страхової компанії, сірок д ії страховог о полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,_________________________________________ _______________________________________ _
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

Решотка Сергій Павлович,___________________________________________________________________
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
ПІДВИШІЄНОЇ небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
_______________________ Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра:__________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
і ип або марка (за наявносіі), номер партії, дата виг отовлення, країна походження, які виконуються та'або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідноі'о дозволу.

Кількість робочих міиь - 9 , у тому числі тих, на яких існує підвишенній ризик виникнення травм - 7,
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд - З, три - виробничих об'єкти.______________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом по підприємству призначені особи, відповідальні за виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме:

відповідальним за стан пожежної безпеки і ведення відповідної документаиії призначен.
Наумова Олександра Ігоревича. Наказ № 13-ТБ від 18.03.2019 p.:_______________________________
відповідальним за проведення газонебезпечних робіт призначено Наумова Олександра
Ігоревича. Наказ № 12-Р від 14.02.2019 p.:_____________________________________________________
відповідальним за справний технічний стан та безпечну експлуатацію обладнання під
тиском, а саме: цистерни транспортної для перевезення зрідженого вуглеводневого газу UT-LPG45-1.6 в кількості 1 шт. зав. № 140. виготовленої ТОВ «Еверласт» у 2017 призначено Мазура Генадія
Вікторовича. Наказ № 40-ТБ від 30.05.2019 p.:________________________________________________
відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію газового господарства та за
справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском призначено Наумова
Олександра Ігоревича. Наказ № 11-ТБ від 14.02.2019 p. :________________________________________
відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено
Тхоренка Валерія Олександровича - енергетик. Наказ№27-ТБ від 01.10.2018p.:__________________
відповідальним за виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра призначено
Наумов Олександр Ігорович. Наказ № 16-ТБ від 19.03.2019 р.________________ ________________ ___
Перевірку знань з законодавчих актів, нормативно правових актів з охорони праці та
інструкцій з охорони праці робітників проводить постійно діюча комісія, призначена наказом від
17.05.2019 p.. в складі: Голова комісії - Фізична особа-підприємеиь Решотка С.П.. Члени комісії директор з виробництва Коваленко О.М.. головний механік Мазур Г.В.. енергетик Тхоренко В.О..
майстер АЗС Наумов О. І . _________________________________________________________________ ^
Згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці
та особи, відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та
перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з охорони праці в ТОВ Навчальнокурсовому центрі «Моноліт» та учбовому комбінаті ТОВ «ЦТОР» м. Кривий Ріг.________________
1)
Фізична особа-підприємеиь Решотка Сергій Павлович пройшов навчання та перевірку
знань:____________________________________________________________________________
- законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 214 від 29.07.2016 p . : ___
- «Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08. Протокол № 242
від 18.08.2016р :____________________________________________________________________________
- «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. Протокол Nq 10/74 від
19.10.2016р.:____________________________________________________________________
- «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87.
Протокол № 9/3 від 07.09.2016p.:___________________________________________________________
- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків
яких належить виконання заходів пожежної безпеки. Протокол №212/1 від 22.07.2016 p.;_________
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. Протокол
№ 5/4 від 02.05.2018 p.:______________________________________________________________________
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). Протоко.і
№ 5/37 від 07.05.2019 р.____________________________________________________________________
2)
Директор з виробництва Коваленко Олександр Миколайович пройшов навчання
перевірку знань:____________________________________________________________________________
- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов 'язків
яких належить виконання заходів пожежної безпеки. Протокол № 212/2 від 22.07.2016 p .:___ ____
- «Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08. Протокол № 242
від 18.08.2016р.:______________________________________________________________ __________
«Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15). Протокол № 10/74___від
19.10.2016р.:_______________________________________________________________________________

- «Правил охорони npaui під час експлуатаиії обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.8118. Протокол № 9/3 від 07.09.2016 р._________________________________________________________
3) Головний механік Мазур Геннадій Вікторович пройшов навчання та перевірку знань:
- законодавчих та нормативних актів з питань охорони праиі. гігієни праиі. надання першої
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 9/125 від 26.09.2018 p.:
- «Правил будови і безпечної експлуатаиії навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08. Протокол № 242
від 18.08.2016р.:____________________________________________________________________________
- з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов ’язків
яких належить виконання заходів пожежної безпеки. Протокол № 212/1 від 22.07.2016 р.:_________
- «Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). Протокол № 2/1
від 06.02.2019р.:___________________________________________________________________________
- «Правил охорони праиі під час експлуатаиії обладнання, шо працює під тиском» НПАОП 0.00-1.8118. Протокол № 9/3 від 07.09.2016 р._________________________________________________________
4) Енергетик Тхоренко Валерій Олександрович пройшов навчання та перевірку знань:_____
- законодавчих та нормативних актів з питань охорони праиі, гігієни праиі, надання першої
допомоги потерпіли.ч, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 9/125 від 26.09.2018 p.: __
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. Протокол
№ 9/133 від 26.09.2018 p.:____________________________________________________________________
- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Протокол № 12/81 від
14.12.2018р.:_______________________________________________________________________________
- «Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). Протокол № 2/1
від 06.02.2019 p.:
__________________________________________________________________
5) Майстер АЗС Наумов Олександр Ігорович пройшов навчання та перевірку знань:______
- законодавчих та нор.иативних актів з питань охорони праиі, гігієни праиі, надання першої
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 9/125 від 26.09.2018 p.: _
- з питань пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною
пожежною небезпекою. Протокол № 66 від 04.05.2018 p.:______________________________________
- «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15). Протокол № 2/49
від
13.02.2019.:________________________________________________________________________________
- «Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). Протокол №2/1
від 06.02.2019 p.:___________________________________________________________________________
- «Правил охорони праиі під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском» НПАОП 0.00-1.8118. Протокол № 2/13 від 06.02.2019 р. Контроль за додержанням працівниками вимог нормативноправових актів з охорони праиі ведеться ІТП у відповідності з вимогами Правил.________________ ^
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 34-Р від 29.07.2016 року створено службу охорони праці. Затверджено
Положення про службу охорони праиі. Тимчасово функції якої виконує майстер АЗС Наумов 0.1.
(інженер з охорони праиі в порядку сумісництва, відповідно до наказу № 12-ТБ від 14.03.2019 р.
наявністю служби охорони праці.

На підприємстві розроблені і затверджені наказом організаційно-методичні документи, які
регламентують діяльність працівників з питань охорони праці: «Положення про систему управління
охороною праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праиі», «Положення про порядок виконання робіт із
підвищеною небезпекою». Розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції з охорони
праиі по професіям. Діяльність працівників з питань охорони праці здійснюється у відповідності з
зазначеними Положеннями.________________________________________________________._________
Робітники проходять навчання, перевірку знань та відповідні інутруктажі (вступні,
первинні, повторні, позачергові та цільові) з охорони праці. Розроблені та введені в дію посадові

інструкиії, робочі інструкиії інструкиії з охорони праиі, в тому числі - інструкція з охорони праиі
при виконанні робіт на висоті.__________________
інструкцій ііро проведення навчання та іисіруктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 1.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праиі», «Мінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров’я при використанні праиівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місиі» НПАОП 0.00-7.17-18 та «Нормам безоплатної видачі спеиіального одягу, спеиіального взуття
та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості» НПАОП 0.003.16-12, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спеивзуттяч та засобами
індивідуального і колективного захисту відповідно професії та видам робіт, які виконуються.______
засобів індивідуального захисту,

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і
промислової безпеки, під час експлуатації технологічних транспортних засобів, які декларуються.__
У кабінеті охорони праці розташований «Куток охорони праці» та бібліотека яка складає
відповідні примірники нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій експлуатаційних та з
охорони праці. Також є docnfyn працівників до Е-журналу «Довідник спеціаліста з охорони праиі».
вно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичног о забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держнраці ^
2 0 ^ р . № cfcfJ'.
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Примітки: 1. Фізична осо б а — підприємець своїм підписом надає згоду на
обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог
Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки то на
експлуатацію (застосування) м аш ин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не
зазначається фізичними особам и, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняпя та повідомили про це відповідному
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .
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