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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЦЛЬФ ЗАХИСТ ПРО". 516UU.
Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, місто Верхньодніпровськ, ВУЛИЦЯ
ГОРЬКОГО. будинок 34-В/1. 42926258. директор Рижик Володимир Михайлович. 380971429996,
Rvzhvkvladimir@ email.com
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
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податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

61153 м. Харків. проспект Тракторобудівників 55

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПАТ “ Українська пожежнострахова компанія”, 1 рік, серія 220/02-НР № 36-6122-25879 від 21.01.2019 р.
(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. Рижик Володимир Михайлович, директор ПП «ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО».
(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:
1. роботи, шо виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку);
2. роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку);
3. зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку).
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 - 8. з них 5. на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
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Будівель і споруд (приміщень) - 1. виробничих обєктів (цехів, дільниць,
структурних підрозділів)- 0
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості'
Відповідальні особи:
• Відповідальний за стан охорони праиі в цілому по підприємству - Директор Рижик
Володимир Михайлович.
• Відповідальний за електрогосподарство Товариства - Головний інженер Дібров
Віталій Леонідович .
• Відповідальний за безпечне виконання висотно-верхолазних робіт Електромонтер
Бичко Олександр Григорович.
• Відповідальний за безпечне виконання зварювальних робіт Головний інженер Дібров
Віталій Леонідович.
• Відповідальний за пожежну безпеку - Директор Рижик Володимир Михайлович.
• Відповідальний за проведення медичних оглядів - Інспектор відділу кадрів Істоміна
Ірина Вікторівна.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;
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Витяг з протоколу від 06.09.2019р. №03/09/19, виданий ТОВ «УНВІІ «ОХОРОНА
ПРАЦІ», з перевірки знань: Загальний курс з ОП у директора Рижика Володимира
Михайловича. Головного інженера Діброва Віталія Леонідовича та Інспектора відділу
кадрів Істоміної Ірини Вікторівни.
Посвідчення М 96-62-18-56 від 06 07Л01М видане HKJI « ВУЛЕНЕРГОАТОМ » і
перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. ПКЕЕ з отриманням IV кваліфікаиійної
групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В
у Головного інженера Діброва Віталія Леонідовича.
Посвідчення № 96-62-18-44 від 06.07.2018р. видане НКЦ «БУДЕНЕРГОАТОМ». з
перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПКЕЕ з отриманням IV кваліфікаиійної
групи з електробезпеки та допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В
у Інспектора відділу кадрів Істоміної Ірини Вікторівни.
Посвідчення №3998, видане на підставі протоколу від 26.10.2017р. №20-169-10, Учбовий
центр з охорони прані «ТЕХІНФОРМСЕРВІС», з перевірки знань: НПАОП 0.00-1-81*18,
НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В.2.5-20-2001. НПАОП 0.00-5.11-85. НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН
А.3.2-2-2009). НПАОП 0.00-1-80-18. НПАОП 0.00-1.15-07. НПАОП 0.00-1.02-08. НПАОП
0.00-1.06-77, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 28.52-1.31-13, у Головного інженера Діброва
Віталія Леонідовича.
Посвідчення №02/09/19-15 видане на підставі протоколу №02/09/19 від 05.09:2019р. ТОВ
«УНВП «ОХОРОНА ПРАПІ». З перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 у електромонтера
Бичко Олександра Григоровича

У ПП «ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО» наказом № 5 від 29.01.2019 року створено службу охорони
праиі, шо затверджено Положенням про службу охорону праии Наказом № 6 від 29.01.2019

року, затверджено Положення п р о систему управління о х о р о н о ю
Відповідальний за стан охорони праиі на підприємстві Директор Михайловича.

праиі у Товаристві
Рижика Володимира

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 9 від 29.01.2019 року затверджені посадові інструкції директора, головного
інженера, інженера з охорони праиі Наказом № 8 від 29.01.2019 року затверджені інструкції з
охорони праиі на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що
декларуються:
М /, Інструкція з вступного інструктажу і питань охорони праиі:
№ 2. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках:
№ 3. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт:
№ 4. Інструкція з надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних
випадків на виробництві;
№ 5. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням електричних ручних
машин та інструментів:
№ 6. Інструкція при виконанні верхолазних робіт:
№ 7 Інструкція при виконання робіт на висоті
№ 8, Інструкція під час виконання робіт із застосуванням засобів підмощування:
№ 9. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням драбин:
№ 10. Інструкція під час виконання робіт із застосуванням пневматичних
інструментів.
№ 11. Інструкція з охорони праиі для електромонтера.
У» 12 Інструкція під час виконання звапювтьни,х робіт.
Же 13. Інструкція з охорони праиі для електрозварника ручного зварювання.
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праиі здійснюються згідно
до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праиі». яке затверджене наказом № 10 від 29.01.2019 року.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

^ Керівництво з експлуатації та сертифікат якості на вимірювач параметрів кола Фазануль ПК 0220. зав. № 00874.
Керівництво з експлуатації та сертифікат якості на вимірювач опору заземлення ЦС
4107. зав. № 158744.
^ Паспорти, гарантійні талони та керівництво з експлуатації на: заземлення переносне
типу ЗПП-15М-ЕІРЩВ - 1 од., покажчик високої напруги типу УВНУ-2М/1- ЕЬРШВ - 1
од,, штанга ізолююча оперативна типу Ш О-15- І од,
^ Паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації на обладнання:
зварювальний трансформатор СТШ-250 У2 інв. № 1: перфоратор інв. №№ 2. З, (2 од.):
відбійний молоток інв. №№ 4, 5, 6 (3 од.): кутова шліфмашинка інв. №№ 7, 8 (2 од.):
пальник ручний для зварювання типу ГЗУ «ДОНМЕТ» 247; різак ручний для кисневої
різки типу РЗ «ДОНМЕТ» 300: редуктор балонний одноступеневий для газо полум’я ного
обладнання пропановий типу БПО-5ДМ; редуктор балонний одноступеневий для
газополум'яного обладнання кисневий типу БКО-5РДМ; сигналізатор газовий Зонд-1 зав.

№ 225.. газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5. зав. № 5897.
Копія керівництва з експлуатації та гарантійні зобов’язання на: пояси запобіжні
лямкові типу 1ПЛ-К. номер партії 12/42. зав. №№ 36985. 36986. дата випуску 18.01.2019
експлуатаційної документації

Працівники ПП «ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО» забезпечені засобами індивідуального захисту
згідно н о р м в повному обсязі, а саме: комплект робочого спецодягу MASTER С + BRYES Р-S В
(куртка. напівкомбінезон. напівчеревики) арт. 208778420144 -12 од., рукавиці шкіряні
комбіновані ORIONE - 12 пар, каска захисна 3M-KAS-S0LARIS арт. 584697 - 16 од., жилет
сигнальний Limn Mofv опт. 025879 - 12 од . вогнегасник порошковий ВП-9 (3)~ 2 шт, костюм
зварника «Пробан» 0022 - 2 од., маска зварника «Профі» 5350 - 2 шт., окуляри захисні BRAVA2
- 2 шт. рукавиці гумові діелектричні шовні - 2 пари, боти діелектричні - 2 пари, килимок
гумовий діелектричний 75x75 —2 шт. протигази шлангові 11111-1- 5 од., протигази шлангові
ПШ-2 - 5 од., пояси лямкові 2ПЛ-К (зав. № 36985. 36986) арт 89541 - 2шт.. сигнальний жител
«Євро» модель 05055 - 1 3 шт.
засобів індивідуального захисту,

У ПП «ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО» є затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з
питань охорони праці, наказом № 10 від 29.01.2019 року затверджено та введено у дію
положення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці
Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного
інструктажу з питань охорони праці,
забезпечено необхідної навчально-методичною
limenamvnom та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти і охорони
праці
• Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 Про затвердження “Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”
• ППА ОII 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова
безпека у будівництві (ЛБН А.3.2-2-2009)».
• НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
• ЛБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».
•
НПАОП 0.0.-1.81-18 «Правила о х о р о н и прачі під час експлуатації обладнання, то
працює під тиском».
• НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт».
• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
• НПАОП
0.00-1.80-18
«Правила
охорони
праці
під
час
експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
• НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах».
• НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
• НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників».

•
•
•
•
•
•
•

НЛПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні».
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони поаиі під час роботи з інструментом та
пристроями.
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеиодягом,
спеивзуттям та інтями засобами індивідуального захисту».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони прані».
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праиі».
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праиі».
НПАОП40.1-1.07-01«Правила експлуатаціїелектрозахисних засобів».
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
ЮП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПЛОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
_________ 2(К^№

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.

