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ДЕКЛАРАЦІЯ
з
відповідності матеріально-технічної бази вимогу® /ШП 2019
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Українська спілка інвалідів війни в Афганістані
________________________________ "ФОРПОСТ"_______________________________
50005. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі. будинок 80.
місцезнаходження,

______________________________ приміщення 6___________________________________
____________________________код СДРПОУ 38334419____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

керівник - директор Романенко Ірина Сергіївна
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел. (056) 404-24-20
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;

_____ на території Дніпропетровської області та згідно укладених договорів підряду
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____________
_____________________________ 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, Романенко Ірина Сергіївна________________________________________________
(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:
__________ роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра: зварювальні роботи_______
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мащин, 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,

_____ 10 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 5
кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує: приміщення, загальною площею 12 кв. м.. яке являє собою______
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

частину будівлі та використовується під офіс, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Орджонікідзе. 80; виробничі площі, які використовуються для здійснення
господарської та виробничої діяльності (складські приміщення та виробничий майданчик)
розтащованих за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Орджонікідзе. буд. 23/а.
ву л и т т я

Інші відомості: Директор Романенко І.С. пройшла навчання та перевірку знань з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загального курсу з охорони праці) в ПЗ
"Центр професійної освіти і навчання" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.06.2019 № 644/4.20-2019').________
Наказом на по пілприємству від 18.04.2019 № 7 створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці. Голова комісії - головний інженер Алієва А.А. та члени комісії:
виконроб Ташевська І.П.. майстер Відманов С.І.
______________________________
Голова комісії: головний інженер Алієва А.А. пройшов навчання: з законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, посвідчення від 26.05.2017 № 424-17-01: з "Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
R1 гтпові яного обладнання" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 27.06.2019 № 648/4.20-2019: з "Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 26.05.2019 № 412/1. посвідчення № 412/1-17-01: з "Правил охорони праці
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ПЗ "Центр професійної освіти і
навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 27.06.2019 № 651/4.20-2019: з "Правил безпеки
систем газопостачання" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", посвідчення від
26.05.2019 № 409/1-17-01: з "Законодавство України про о х о р о н у праці". "Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в
ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг
з протоколу засідання комісії з перевірки знань від 27.06.2019 № 665/4.20. IV група з
електробезпеки і ДОПУСК до роботи в електроустановках до 1000 В: з питань пожежної
безпеки в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", посвідчення від 26.05.2019
№ 0 3 0 5 5 0 0 6 . ___________________________________________________
Члени комісії: виконроб Ташевська І.П. пройшла навчання: з законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, посвідчення від 26.04.2017 № 034-17-10: з "Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 05.07.2019 № 672. посвідчення № 672-19-02: з "Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, посвідчення від 20.01.2017 № 023-17-18: з "Правил охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ПЗ "Центр професійної
освіти і навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.06.2019 № 651/1. посвідчення №
651/1-19-02: з "Правил безпеки систем газопостачання" в ПЗ "Центр професійної освіти і
навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки

знань з питань охорони праці від 05.07.2019 № 676. посвідчення № 676-19-12: з "Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ "НКЦ "Моноліт" та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, посвідчення від 05.12.2018 № 16038. IV група з електробезпеки
і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В: з питань пожежної безпеки в ПЗ "Центр
професійної освіти і навчання", посвідчення від 26.05.2019 № 03054372.________________
Майстер дільниці Відманов С.І. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(загального курсу з охорони праці) в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
ОХОРОНИ праці від 27.06.2019 № 644/4.20-2019: з "Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 05.07.2019 № 672. посвідчення № 672-19-01: з "Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
ОХОРОНИ праці від 27.06.2019 № 642/4.20-2019: з "Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ПЗ "Центр професійної освіти і
навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 27.06.2019 № 651/1. посвідчення № 651/1-19-01:
з "Правил безпеки систем газопостачання". "Типової інструкції з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", посвідчення
від 29.03.2019 № 318-19-10: з "Законодавство України про охорону праці". "Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України"
в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з
питань ОХОРОНИ праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг
з протоколу засідання комісії з перевірки знань від 27.06.2019 № 665/4.20. III група з
електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В.______________________
Наказами по підприємству переглянуто та затверджено "Положення про систему
управління охороною праці (СУОП) ТОВ "УСІВА "ФОРПОСТ", затверджене наказом від
22.01.2014 № 4. "Положення про службу охорони праці, затверджене наказом
від 15.01.2014 № 1. "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань ОХОРОНИ праці ТОВ "УСІВА "ФОРПОСТ", затверджене наказом від 20.01.2014
№ 2. "Положення ПРО застосування нарядів - допусків при виконанні робіт підвищеної
небезпеки, затверджене наказом від 24.04.2014 № 12.________________________________
Наказом від 29.01.2014 № 8 призначено відповідальним за безпечне виконання робіт.
що виконуються на висоті майстра дільниці Відманова С.І.___________________________
Наказом від 28.04.2014 № 15 призначено відповідальним за виконання зварювальних
робіт майстра дільниці Відманова С.І.______________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом від 15.01.2014 № 1 створено службу з охорони праці, в особі головного
інженера Алієва А. А._____________________________________________________________
наявність служби охорони праці.

Робітники підприємства згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і пройщли
перевірку знань нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань робітників з
питань охорони пратті підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інщих відповідних Правил та за
інструкттіями з охорони праці, що діють на підприємстві пройщли навчання і перевірку
знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи. Робітники підприємства
мають кваліфікацію: покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
Ш у з і н О.О.). який пройшов навчання: за професією покрівельник рулонних покрівель та

покрівель із ШТУЧНИХ матеріалів в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", витяг з
протоколу віл 06.07.2018 № 224. свідоцтво № 224-18-02; з загального курсу з охорони праці
в ПЗ "Центр професіііної освіти і навчання", витяг з протоколу від 20.07.2018 № 711/4.202018; з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в
ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", витяг з протоколу від 20.07.2018 № 717/4.202018; з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПЗ "Центр професійної
освіти і навчання", витяг з протоколу від 20.07.2018 № 700/4.20-2018: монтажник з монтажу
сталевих та залізобетонних конструкцій (Яковенко В.В.), який пройптов навчання: за
професією монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій в ПЗ "Центр
професійної освіти і навчання", витяг з протоколу від 06.07.2018 № 225. свідоцтво № 22518-01: з загального курсу з охорони праці в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", витяг
з ПРОТОКОЛУ від 20.07.2018 № 711/4.20-2018; з "Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", витяг з протоколу від
20.07.2018 № 700/4.20-2018;стропальник (Гадьмапі 1.1.), який пройшов навчання: за
професією стропальник в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", витяг з протоколу від
06.07.2018 № 701/4.20-2018: за професією покрівельник рулонних покрівель та покрівель із
штучних матеріалів в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", витяг з протоколу від
06.07.2018 № 224; з загального курсу з охорони праці в ПЗ "Центр професійної освіти і
навчання", витяг з протоколу від 20.07.2018 № 711/4.20-2018; з "Правил охорони праці під
час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ПЗ "Центр професійної освіти і
навчання", витяг з протоколу від 20.07.2018 № 717/4.20-2018; з "Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання", витяг з
протоколу від 20.07.2018 № 700/4.20-2018; електрогазозварник (Кульчицький С.П.). який
пройшов навчання: за професією електрогазозварник в ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг",
посвідчення від 02.02.2007 № 311; за професією слюсар - ремонтник в УКЦ ПАТ
"Кривбасзалізрудком". свідоцтво від 27.06.2013 реєстраційний № 389; штукатур (Топчій
Р.В.І який пройшов навчання: за професією штукатур у Дніпропетровському навчально виробничому центрі № 2. диплом від 22.06.2009 HP № 36305891; маляр (Кравченко О.В.).
яка пройшла навчання: за професією маляр в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання",
посвідчення від 03.01.2006 № 6028.__________________________________________________
Переглянуто та затверджено директором підприємства ТОВ "УСІВА "ФОРПОСТ"
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому
числі для електрогазозварника, по організації і виробництву робіт підвищеної
небезпеки, при роботі на висоті._________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог
чинного законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці". "Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної
безпеки". "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці"._________________________________________________________________
В наявності є необхілна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
експлуатаційної документації

та. що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції
з експлуатації на пояс запобіжний ПП2-03В (лямковий універсальний), заводський №
002456. дата випуску грудень місятть 2018 року, країна_______________________виробник Україна: пояс запобіжний ПП2-03В (лямковий універсальний), заводський № 006117. дата
випуску березень місяць 2019 року, країна виробник - Україна: багатофункціональне
джерело струму інвентарного типу "SSVA-160-2/270". серійний № 009676. дата продажу
січень місятть 2019 рік, країна виробник - Україна; інструменти ручні; електричні:
пневматичні;________ драбини________ приставні;________ комплект________газополум'яної
апаратури.______________________________________________________________________
Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
засобів індивідуального захисту

засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
захисту на робочому місці" (костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові,
окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника. куртки

утеплені, штани утеплені, чоботи, інше). Засоби індивідуального захисту
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
___________________________________________________
виробників.
_____ ТОВ "УСІВА "ФОРПОСТ" забезпечено нормативно - правовою_______________
нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення

документацією: Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на
виконання робіт підвишеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) маттвдн.
механізмів, устаткування підвишеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48). НПАОП 0.00-1.16-96 "Правила атестації
зварників". НПЛОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті". НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників". НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу
охорони праці". НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці". НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці". НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про
роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці". НПАОП 0.00-2.0105 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту". НПАОП 10.1-1.21-98 "Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів". "Правила технічної експлуатації
електроустановко споживачів". НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в
Україні".________________________________________________________________________
_____ У ТОВ "УСІВА "ФОРПОСТ" є куточок з охорони праці, оснащений:
комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з
охорони праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами,
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення
навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства.
охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці._____________________________
_____ Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці і промислової безпеки під час експлуатації обладнання, яке декларується.________

I.e . Романенко
(ініціали та прізвище)

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

