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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІНАР ПЛЮС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50065. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вуя. Віталія Матусевича, буд. 37,
приміщення!, код згідно з ЄДРПОУ 35746790_______________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Андреев Юрій Аркадійович (097) 505 34 73______________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телеф ону,

е-етаіІ:рр-сІіпагрІи5@икг.пе1__________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для ф ізичної 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;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області_________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір не укладався_________________________________________________
(найменування страхової компанії,
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________не проводився_________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я,

Андреев Юрій Аркадійович________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника ю ридичної особи
або ф ізичної 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:
Зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом (кисень газоподібний,
ацетилен, діоксин вуглецю, пропан-бутан, суміш технічна газова);______________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 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, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 1___________________________________________________
кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Віталія_______
Матусевича, буд. 37, приміщення! Виробниче приміщення розташоване за_____
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна. 1д_________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор - Андреев Юрій Аркадійович пройшов навчання
в приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з: Загального курсу з

охорони праці (витяг з протоколу № 866/4.20-2019 від 06.09.2019 р.), Питань
пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до
обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки (витяг з протоколу
№ 792 від 09.08. 2019 р.). НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті (витяг з протоколу № 819/4.20-2019 від 23.08. 2019 р.),
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями (витяг з протоколу № 832/4.20-2019 від 23.08. 2019 р.) та перевірку
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області._____
Головний інженер - Чиняєв Сергій Валерійович пройшов навчання в
приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з: Загального курсу з
охорони праці (витяг з протоколу № 753/4.20-2019 від 02.09. 2019 р.), Питань
пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’яз
ків яких належать виконання заходів пожежної безпеки (витяг з протоколу № 449
від 10.05. 2019 р.), НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті (витяг з протоколу № 437/4.20-2019 від 10.05. 2019 р.). НПАОП
0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(витяг з протоколу № 498/4.20-2019 від 24.05. 2019 р.). ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ
(IV група з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу №441/4.20-2019 від
10.05. 2019 р. та витяг з протоколу № 531 від 29.05. 2019 р.) НПАОП 0.00-1.80-18
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймаль
них пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу № 443/4.20-2019 від
10.05. 2019 р.), НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском (витяг з протоколу № 945/4.20-2019 від
10.10. 2019 р.) та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області._______________________________________________
Начальник відділу охорони праці - Штольба Микола Миколайович пройшов
навчання в приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з:
Загального курсу з охорони праці (витяг з протоколу № 316 від 28.04. 2017 р.),
Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до
обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки (витяг з протоколу
№ 325 від 28.04. 2017 р.), НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті (витяг з протоколу № 334 від 05.05. 2017 р.), НПАОП
0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(витяг з протоколу № 341 від 05.05. 2017 р.), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (III група з
електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу № 314 від 28.04. 2017 р. та витяг з
протоколу № 344 від 05.05. 2019 р.) НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання (витяг з протоколу № 336 від 05.05. 2017 р.). та перевір
ку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Майстер виробничої дільниці - Пономаренко Євген Сергійович пройшов
навчання в приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з: Загаль
ного курсу з охорони праці (витяг з протоколу № 885/4.20-2019 від 19.09. 2019 р.),
Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до
обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки (витяг з протоколу
№ 881 від 13.09. 2019 р.). НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті (витяг з протоколу № 883/4.20-2019 від 19.09. 2019 р.),

НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями (витяг з протоколу № 891/4.20-2019 від 19.09. 2019 p.), ПБЕЕС,
ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу_______
№ 888/4.20-2019 та № 897 від 19.09. 2019 p.). НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охоро
ни праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання (витяг з протоколу № 889/4.20-2019 від 19.09. 2019 p.),
НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації облад-нання, що
працю під тиском (витяг з протоколу № 982/4.20-2019 від 24.10. 2019 р.) та
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області. Наказом № 31- оп по підприємству від 28.10. 2019 р. Пономаренко Є.С.
призначений відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію
обладнання, що працює під тиском.________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

_____Наказом № 35-оп по підприємству від 12.05. 2017 р. створена служба
охорони праці. На підприємстві переглянуті та введені в дію наказом № 22-оп від
23 вересня 2019 р. Положення про службу охорони праці., наказом № 22/1-оп від 23
вересня 2019 р. Положення про комісію з питань охорони праці. На підприємстві
наказом № 19-оп від 19.06. 2019 р. переглянуто склад комісії з перевірки знань з
питань охорони праці: голова комісії - директор Андрєєв Ю.А., члени комісії:
Чиняєв С.В., Штольба М.М._______________________________________________
наявністю служби охорони праці,

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про поря
док проведення навчання та перевірки знань з питань охорони прані. Вступний
інструктаж з питань охорони праці проводиться відділом охорони праці, а первинні,
повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особа
ми відповідно до законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях.______
______ Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В
наявності журнали з охорони праці:________________________________________
- 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:______
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.______________________________
______ Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з охорони праці. На підприємстві розроблені та введені в дію інструкції
з охорони праці за професіями і види робіт підвищеної небезпеки, які виконуються
підприємством. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнан
ня. в тому числі на те. яке використовується при виконанні робіт підвищеної небез
пеки. Для зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом розроблена та затверджена інструкція з охороні праці № 11 при прийомі, зберіганні і видачі балонів
із стислими та зрідженими газами. Дозвіл ПП «ДІНАР ПЛЮС» № 0804.17.12 від
12.06. 2017р. на експлуатацію посудин, що працюють під тиском. Договір поставки
№ 133 від 02.01. 2018 р. між ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та ПП «ДІНАР ПЛЮС»
на постачання балонів.__________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

______ Працівники ПП «ДІНАР ПЛЮС» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно чинним нормативним

актам (запобіжні пояси, каски, захисні окуляри, страхувальні мотузки тощо). На
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться журнал видачі і
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуальної захисту.
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування з
занесенням у відповідні журнали.__________________________________________
засобів індивідуального захисту,

_______На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП
0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці»; НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у
будівництві. Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП); НПАОП 0.00-2.01-05
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 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 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів»; «Правила пожежної безпеки України» та інш._____
нормативно-правової

______Балони із стисненим та зрідженим газом зберігаються в спеціальних місцях,
порожні та наповнені балони зберігаються окремо.___________________________
та матеріально-технічної бази

______На підприємстві створено кабінет з охорони праці обладнаний стендами.
плакатами, наглядною агітацією. Для проведення навчання робітників
підприємства з охорони праці 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, програми стажування за
професіями._____ _____________________________________________________
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навчально-методичного забезпечення)
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Ю.А. Андрєєв
(ініціали та прізвище)

______ Ш._____ 20^ - р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці
20^ -^ 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.”.

