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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ_______

________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА»________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49050, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр.Гагаріна, б. 103-а, офіс 303;_____
код СДРПОУ 41324814________________________________________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Дондік Олександр Валерійович; тел.: (0567) 32-45-44, (096) 145-33-81;
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: officeua@fireflyaerospace.com____________________________________________
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;

________Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, 2476________
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
ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», з 10.05.19р. по 09.05.20р.,
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу,

№200136677.19, 08.05.19р._____________________________________________________
номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________________________________не проводився________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, _____________________ Дондік Олександр Валерійович____________________
(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:
_____________________________ 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 - 8. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 2.___________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Виробниче приміщення розташоване за адресою: м.Дніпро, пр.Богдана________
Хмельницького, буд.247б (договір оренди нежитлого приміщення №Р5/ГСт/ОА
від 17.04.19р., укладений з TOB «СТК РЕАЛ ЕСТЕЙТ»)__________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Директор Дондік Олександр Валерійович пройшов навчання в

TQB «НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісій Головного управління
Держпраці у Київскої області: Закону України «Про охорону праці», «Правила______
пожежної безпеки», Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності», Наказу «Про затвердження Порядку________
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання______
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (Витяг з протоколу______
№81-1094-19 від 08.11.19р.)._____________________________________________________
_____ Директор технічний Бобров Олександр Володимирович пройшов навчання в
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісій Головного управління
Держпраці у Київскої області: Закону України «Про охорону праці», «Правила______
пожежної безпеки», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності», Наказу «Про затвердження Порядку________
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання______
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (Витяг з протоколу______
№81- 943-18 від 02.11.18р.); навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНИЧНОГО
НАГЛЯДУ ДІЕКС» та перевірку знань в комісій Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській обл.: «Правила безпечної експлуатації електроустановок

_____

споживачів», «Правила техничної експлуатації електроустановок споживачів»_______
(V гр. з електробезпеки - Витяг з протоколу №86-18Д від 14.11.18р.)._______________
_____ Начальник служби охорони праці Сірохвостов Дмитро Сгорович пройшов_____
навчання в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісій Головного
управління Держпраці у Київскої області: Закону України «Про охорону праці»,_____
«Правила пожежної безпеки», Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного______
захворювання,які спричинили втрату працездатності», Наказу «Про затвердження

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», з правил
надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (Витяг з_______
протоколу №81-943-18 від 02.11.18р.); навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО________
ТЕХНИЧНОГО НАГ ЛЯДУ ДІЕКС» та перевірку знань в комісій Г оловного_________
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.: «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила техничної експлуатації електроустановок
споживачів» (IV гр. з електробезпеки - Витяг з протоколу № 86-18Д від 14.11.18р.).
_____ Головний енергетик Василенко Андрій Васильович пройшов навчання в ТОВ
«НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісій Головного управління
Держпраці у Київскої області: Закону України «Про охорону праці», «Правила______
пожежної безпеки», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності», Наказу «Про затвердження Порядку________
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання______
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (Витяг з протоколу_____
№81-943-18 від 02.11.18р.); навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНИЧНОГО
НАГЛЯДУ ДІЕКС» та перевірку знань в комісій Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській обл.: «Правила безпечної експлуатації електроустановок_______
споживачів», «Правила техничної експлуатації електроустановок споживачів»______
(V гр. з електробезпеки - Витяг з протоколу №86-18Д від 14.11.18р.)._______________
Головний механік Савінов Юрій Михайлович пройшов навчання в ТОВ «НВЦ
«Професійна безпека» та перевірку знань в комісій Головного управління Держпраці
у Київскої області: Закону України «Про охорону праці», «Правила пожежної_______
безпеки», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які__________
спричинили втрату працездатності», Наказу «Про затвердження Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання домедичної______
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (Витяг з протоколу №81-943-18 від
02.11.18р.); навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНИЧНОГО НАГЛЯДУ________
ДІЕКС» та перевірку знань в комісій Головного управління Держпраці у____________
Дніпропетровській обл.: «Правила безпечної експлуатації електроустановок________
споживачів», «Правила техничної експлуатації електроустановок споживачів»_______
(IV гр. з електробезпеки - Витяг з протоколу №86-18Д від 14.11.18р.)._______________
Начальник виробництва Нікітенко Олександр Миколайович пройшов навчання

в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНИЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» та перевірку знань
в комісій Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.: «Правила_____
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила техничної_________
експлуатації електроустановок споживачів» (III гр. з електробезпеки - Витяг з_______
протоколу №86-18Д від 14.11.18р.); навчання в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» та
перевірку знань в комісій Головного управління Держпраці у Київскої області:______
Закону України «Про охорону праці», «Правила пожежної безпеки», Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,
Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників______
певних категорій», з правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі________
нещасного випадку, «Правила охорони праці під час зварювання металів» (Витяг з
протоколу №81-1094-19 від 08.11.19р.).___________________________________________
_____ Бобров Олександр Володимирович директор технічний та Сірохвостов Дмитро
Сгорович начальник служби охорони праці - відповідальні за охорону праці (НАКАЗ
№4 від 08.01.19р.), Василенко Андрій Васильович головний енергетик -____________
відповідальний за справний стан, безпечну експлуатацію і дію електрогосподарства
та вентиляційних систем (НАКАЗ № бвід 08.01.19р.); Савінов Юрій Михайлович
головний механік - відповідальний за технічний справний стан та експлуатацію______
механічного обладнання і ручного інструменту (НАКАЗ № 7 від 08.01.19р.);_________
Нікітенко Олександр Миколайович начальник виробництва - відповідальний за_____
безпечну експлуатацію електрозварювального обладнання (НАКАЗ №32 від_________
25.10.19р.)______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

______На підприємстві створена Служба охорони праці розроблено і затверджено
«Положення про службу охорони праці у ТОВ «ФАЙСРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС_______
УКРАЇНА» (НАКАЗ № 5 від 11.06.18р.); працівникі підприємства проходят

______

навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці у відповідності з
затвердженим «ПОЛОЖЕННЯМ про порядок проведення навчання і перевірки______
знань з питань охорони праці ТОВ «ФАЙСРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА»_______
(НАКАЗ № 8 від 08.01.19р.)._____________________________________________________
______Розроблені і з затверджені інструкції з охорони праці по професіям та відам
робіт в т.ч. «ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці для електрозварника №6 ОП-2018»_______
(НАКАЗ №14 від 11.06.18р.)._____________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______«Електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах»:_________

* Шевельов І.В. пройшов атестацію згідно вимог НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила
атестації зварників» в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (ПРОТОКОЛ______________
№КВ99-12а-2019 від 03.05.19р.), допущен до:_____________________________________
-дугового зварювання металевим плавким електродом в інертних газах (131)________
та дугового зварювання порошковим дротом в інертних газах (137) конструкцій_____
будівель і споруд та їх монтаж в нижньому, горизонтальному та вертикальному_____
знизу-вверх просторових положеннях зварного шва із сталей групи У/11____________
(Посвідчення зварника №КВ99-229-2019 від 03.05.19р.);___________________________
- зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах (141) конструкцій будівель
і споруд та їх монтаж в нижньому, горизонтальному та вертикальному знизу-вверх
просторових положеннях зварного шва із сталей групи \У11 (Посвідчення зварника
№ КВ99-229а-2019 від 03.05.19р.);________________________________________________
навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНИЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» та,________
перевірку знань в комісій Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила_________
техничної експлуатації електроустановок споживачів» (II гр. з електробезпеки- Витяг
з протоколу № 86-18Д від 14.11.18р.);_____________________________________________
» Хоменко В.О. пройшов атестацію згідно вимог НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила
атестації зварників» в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (ПРОТОКОЛ______________
№КВ99-12а-2019 від 03.05.19р.), допущен до:_____________________________________
- дугового зварювання металевим плавким електродом в інертних газах (131)________
та дугового зварювання порошковим дротом в інертних газах (137) конструкцій_____
будівель і споруд та їх монтаж в нижньому, горизонтальному та вертикальному_____
знизу-вверх просторових положеннях зварного шва із сталей групи \¥ 1 1____________
(Посвідчення зварника № КВ99-230-2019 від 03.05.19р.);___________________________
-зварю вання вольфрамовим електродом в інертних газах (141) конструкцій будівель
і споруд та їх монтаж в нижньому, горизонтальному та вертикальному знизу-вверх
просторових положеннях зварного шва із сталей групи \¥ 1 1 (Посвідчення зварника
№КВ99-230а-2019 від 03.05.19р.);________________________________________________
навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНИЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» та,________
перевірку знань в комісій Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила__________
техничної експлуатації електроустановок споживачів» (II гр. з електробезпеки- Витяг
з протоколу №86-18Д від 14.11.18р.).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти
заводів-виробників, керівництво з експлуатації тощо)._____________________________
експлуатаційної документації,
______ Працівникі підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індівідуального захисту, необхідними для безпечного виконання робіт,
відповідно с затвердженим «Положенням про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального_____
захисту ТОВ «ФАЙСРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА» (НАКАЗ №10 від__________
08.01.19р.). «Електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах»
забезпечені наступними засобами індивідуального захисту: костюм зварювальника
бавовняний з вогнетривким просоченням, черевики шкіряні з металевим носком,
рукавички зварника шкіряні з крагами, щиток захисний для зварника, куртка________
бавовняна на утепленій прокладці._______________________________________________
засобів індивідуального захисту,
______ Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою документацією з
питань охорони праці:___________________________________________________________
* НПАОП 0.00-4.21-04 «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 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників__________
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального_____
захисту»;_______________________________________________________________________
* НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій
різних галузей промисловості»;__________________________________________________
» НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання
виробничого обладнання працівниками»;_________________________________________
* НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»;___________________________________________________________________
* НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;______
* НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок__________
споживачів»;___________________________________________________________________
* «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;__________________
* НАПБ А .01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________________
Нормативно-правові акти з охорони праці регулярно оновлюються за допомогою
Інтернета та друкованих видань.

Зварювальні роботи виконуються за допомогою наступного обладнання:
Зварювальний апарат ПДГУ-500, Джерело струму інверторного типу «MagicWave
5000 JOB», Зварювальний апарат EWM«Tetrix300 ACYDC Synergic ТМ», Інвертор для
плазмового різання «DWT CUT-60», Інвертор для плазмового різання «Tesla________
CUT-160».
На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений наглядною агітацією
бази навчально-методичного забезпечення)

нормативно-правової та

О.В. Дондік
(ініціали та прізвище)

2019р.
Декларація зареєстрована у
територіальному органі Держпраці
Примітки:

журналі

обліку суб'єктів господарювання
_____20
р. №

У

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.

