
ДЕКЛАРАЦІЯ ' оЦ/б / -  /гз об- і£>/д
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕТАЛОН - СЕРВІС ПЛЮС"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49100, м. Дніпро, проспект Героїв, 4; Код ЄДРПОУ 33339352;
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Камінський Дмитро Володимирович -  директор
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(050)340 35 21, 096 550 14 57, e-mail étalon.servis.plus2016(5)qmail.com
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 теріторії 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 відш кодування наслідків можливої шкоди: відсутня
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і: відсутня
(дата проведення аудиту)

я, Камінський Дмитро Володимирович_________________________________ _
(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 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 -  4, в том числі тих.на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - _______________________ ___________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
_____________Офісні та побутові приміщення знаходяться за адресою: м. Дніпро, проспект
Героїв. 4, виробничі дільниці -  згідно укладених договорів на території замовника____________

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

Інші відомості Директор Камінський Д.В. призначений відповідальною особою за бепечне 
ведення робіт на висоті наказом №от-2/19 від 09.07.19р.; навчання Законів України «Про



охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти
підвищенної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно протоколу від 27.04.2017р. №17-17/1; навчання «Правил 
охорони праці під час роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
протоколу від 21.06.2019р. №57-19; навчання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу 
від 15.11.2017р. №72/1-17; навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від
20.06.2019р. №52-19. (IY група з електробезпеки).__________________________________________

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

Директор Камінський Д.В. наказом №от-4/19 від 09.07.19р.призначений відповідальною особою
безпечне виконання робіт на висоті та за бепечне ведення зварювальних робіт._______________
Механік Камінський О.Д. в порядку сумісництва виконує функції служби охорони праці, наказ 
№от-1/18 від 09.07.18; навчання Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищенної небезпеки», 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
протоколу від 27.04.2017р. №17-17/1; навчання «Правил охорони праці під час роботи на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 
21.06.2019р. №57-19; навчання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 
15.11.2017р. №72/1-17; навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від
20.06.2019р. №52-19. (IY група з електробезпеки)._____________________________________

наявністю служби охорони праці,
Наказом №от-5/18 від 09 липня 2018 року призначена комісія з перевірки знань з питань 

охорони п рац і:
- директор Камінський Д.В.
- механік Камінський О.Д.
- інженер-електроник Масюков О.В.
Інженер-електроник Масюков О.В. навчання Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищенної небезпеки», 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
протоколу від 27.04.2017р. №17-17/1; навчання «Правил охорони праці під час роботи на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 
21.06.2019р. №57-19; навчання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 
15.11.2017р. №72/1-17; навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 
20.06.2019р. №52-19. (ІУгрупаз електробезпеки).

Наказом № от-2/18 від 09 липня 2018 року затверджені:_________________________________
-Положення про службу охорони праці;______________________________________ _____________
-Положення про навчання з питань охорони праці;



-Перелік інструкцій з охорони праці;
-План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.________________
- Інструкція з охорони праці № 4 для електрозварника._______________________________________
-Інструкція з охорони праці № 5 при виконанні робіт на висоті;______________________________
-Посадові інструкції для директора, механіка, інженера-електроника._________________________

На підприємстві ведуться журнали вступного інструктажу, інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці, реєстрації інструкцій з охорони праці, видачі інструкцій, ведення
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці та ін.___________________
_____Працівники підприємства проходят навчання у відповідності затверджених «Положення
про навчання з питань охорони праці» та план-графіка проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці.___________________________________________________________________

Електрогазозварник Фірсов O.A. пройшов спеціальне навчання з питань охорони праці та 
перевірку знань в комісії підприємства відповідно НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями, (протокол № 1 від 30 вересня 2019р.); НПАОП 
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (навчання у ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно протоколу від 20.06.2019р. №52-19).
Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію, а саме: Фірсов Олександр Анатолійович пройшов професійну 
підготовку в Маріупольському професійному металургійному ліцеї за професією
«електрогазозварник», диплом НК № 30147502 від 30.06.2006._______________________________

Працівники підприємства, задіяні при виконанні робіт на висоті навчання з питань охорони 
праці та перевірку знань в комісії підприємства відповідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил 
охорони праці під час роботи на висоті» (протокол № 1 від 30 вересня 2019р)

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації на

зварювальний апарат VITALS professional. Mi200da, заводський номер 12124718).____________
експлуатаційної документації,

У відповідності з вимогами «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивівдуального захисту (пояс запобіжний, пояс лямковий з канатом (дата придбання 
05.08.19р), костюм(на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна (до 
зносу), підшоломник (на 12 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), респіратор 
пилозахисний(до зносу), у зимку додатково: куртка утеплена(на 36 міс.), чоботи (на 36 міс.), 
підшоломник утеплений (на 24 міс.), пояс запобіжний (лямковий -  одн. та безлямковий -  2
один.), для зварника маска, щиток зварювальника які були придбані у червні 2019 року._______

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці:
1 .Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695-ХІІ. Закон Україним «Про внесення 
змін до закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.
2. 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).____________________________________________________________________
3.Закон України про об'єкти підвищеної небезпеки.__________________________________________
4.Конституція України. Закон України, акти Президента України. Кабінету Міністрів України, 
нормативно-правові акти органу виконавчої влади.__________________________________________
5._Кодекс законів про працю України. Цивільний і Господарський кодекси України. Кодекс 
цивільного захисту._______________________________________________________________________
6. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. 
№ 1105-XIV.______________________________________________________________________________
7. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.98). 
затведжені Комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 
України від 09.01.1998 р. № 4.______________________________________________________________
8. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на 
виробництві, затверджений Постановою КМ України від 30.11.2011р. №1232._________________



9. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджені наказом Держкомітету
України з нагляду за охороною праці від 29.01.1998р. №9 (НПАОП 0.00-4.15-98).______________
10. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені наказом
Держгірпромнаглядом України від 27.03.2007р. № 110 (НПАОП 0.00-1.15-07).________________
На підприємстві у червні 2019 року були придбані нижче вказані обладнання та інструмент:- 
для зварювання -зварювальний апарат інверторного типу (VITALS professional, Mi200da,
заводський номер 12124718)._______________________________________________________________
- для робіт на висоті -підмостки, драбина (останній огляд 07 листопада 2019р.); пояси 
запобіжні.

На підприємстві створений куточок з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, 
стендами з охорони праці, навчальними посібниками, розроблені та затверджені тестові білети 
по професіям з перевірки знань з питань охорони праці та програми проведення навчання та
перевірки зна№г^лПи^й^-<зхорони праці.____________________________________________________

а матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

Д.В. Камінський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці у#' 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.”.


