Центр.надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази ви могам
законодавства з питань охорони праці
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Відомості про роботодавця:

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ,

прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон
телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа - підприємиць

КОЛЕСНИК КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ______________

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

паспорт АЕ 501489 виданий Бабушкінським РВДМУУ МВС України в______________
Дніпропетровській обл. , 49000 , Дніпропетровська обл , м. Дніпро, Шевченківський р-н,
Шосе Запорізьке, буд.82, кв.39,
2940504097_________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

_______ +38(096)314-42-81 e-m ail: evqeniva 83@ ukr.net
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської обл.,________________________________
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
____________________________________ договір 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,

Колесник Костянтин Валентинович
(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, устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи, щ о виконую ться на висоті понад 1,3 метра; Зберігання балонів із стисненим,
зріджений та. інертним газом (киснем газоподібним, зварювальною суміщу, вуглекислота,
ацетилен, аргон) : Зварювальні роботи.________________________________________ _______
(найменування виду робіт)

підвищеної 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 -11, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 9_________________________________________________________________________
КІЛЬКІСТЬ

робочих

МІСЦЬ, У

тому

ЧИСЛ!

тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Шинна,
гаражний кооператив “Автолюбитель-2”
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будівль і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відом ості: Відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань___________
охорони праці та промислової безпеки та за стан умов та безпечну організацію праці в_____
цілому ФОП “КОЛЕСНИК К.В.” наказом № 1 від 01.04.2017р. покладено на фізичну особу підприємця Колесник Костянтина Валентиновича._______________________________________
Пройшов навчання в ТОВ “Учбовий комбінат “Дніпробуд”, перевірка знань комісією________
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:____________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої ( дом едичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( витяг з протоколу №1528 від 19.12.2019 р.)
Законів України “про охорону праці”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне________
страхування”, “про об'єкти підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до нормативноправових актів ( витяг з протоколу №1528 від 19.12.2019р.)_____________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила з охорони праці при виконанні робіт на висоті” ( витяг з
протоколу № №1493 від 10.12.2019р);__________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71.-13 “ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та_________
пристроями” ( витяг з протоколу № 1545 від 21.12.2019 р ):_______________________________
ПБЕС. ПТЕЕС, ППБУ, ( IV група з електробезпеки, до 1000В) ( витяг з протоколу №1535 від
201.12.2919р.) _____________________________________________________________________
НПАОП 0.00 -1.81 .-18 “ Правил охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює
під тиском” ( витяг з протоколу №1547 від 21.12. 2019 р.);_______________________________
НПАОП 0.00 -1-80-18 “ правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” ( витяг з протоколу № 1512 від
16.12.2019p).________________________________________________________________________
НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб
підприємств, установ та організацій ( витяг з протоколу №1530 від 19.12.2019р.)__________
За безпечне виконання робіт по підрозділам, а саме:
-Відповідальний за безпечне проведення робіт на висоті — наказом № 2 від 02.01.2020 р.
призначено начальника будівельно-монтажної дільниці- БіликА.Ю ., який пройшов навчання
навчання в ТОВ “Учбовий комбінат “Дніпробуд”, перевірка знань комісією________________
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:____________________________
Законів України “про охорону праці”, “Про загальнообов'язкове державне соціальне________
страхування”, “про об'єкти підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до нормативноправових актів ( витяг з протоколу №1528 від 19.12.2019 р.)_____________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила з охорони праці при виконанні робіт на висоті” ( витяг з
протоколу № №1493 від 10.12.2019р),_______________________________________________
НПАОП 0.00-1.71.-13 “ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та_________
пристроями” ( витяг з протоколу № 1545 від 21.12.2019 р.);_______________________________
ПБЕС. ПТЕЕС, ППБУ, ( IV група з електробезпеки, до 1000В) ( витяг з протоколу №1535 від
201.12.2919р.)________________________________________________________________
НПАОП 0.00 -1.81 .-18 “ Правил охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює
під тиском” ( витяг з протоколу №1547 від 21.12. 2019 р.)._______________________________
НПАОП 0.00 -1-80-18 “ правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” ( витяг з протоколу № 1512 від
16.12.2019p).________________________________________________________________________
НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб
підприємств, установ та організацій ( витяг з протоколу №1530 від 19.12.2019р.)__________ .

- Відповідальними за безпечне проведення зварювальних робіт та зберігання балонів із
зрідженим газом . наказ № 3 від 02.01.2020 р. призначено майстра зварювальної дільниці —
Кобченко М.В. . який пройшов навчання навчання в ТОВ “Учбовий комбінат “Дніпробуд”.
перевірка знань комісєю Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:_____
Законів України “про охорону праці”. “Про загальнообов'язкове державне соціальне________
страхування”, “ про об'єкти підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до нормативноправових актів ( витяг з протоколу №1528 від 19.12.2019 р.)____________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила з охорони праці при виконанні робіт на висоті” ( витяг з_____
протоколу № №1493 від 10.12.2019р):________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71 .-13 “ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та_________
пристроями” ( витяг з протоколу № 1545 від 21.12.2019 р.):______________________________
ПБЕС. ПТЕЕС. ППБУ. ( IV група з електробезпеки, до 1000В) ( витяг з протоколу №1535 від
201.12.2919р . ) ___________________________________________________________________
НПАОП 0.00 -1.81 .-18 “ Правил охорони праці під час експлуатації обладнання . шо працює
під тиском” ( витяг з протоколу №1547 від 21.12. 2019 р.).______________________________
НПАОП 0.00 -1-80-18 “ правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних_____
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” ( витяг з протоколу № 1512 від __
16.12.2019Р).______________________________________________________________________
НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб
підприємств, установ та організацій ( витяг з протоколу №1530 від 19.12.2019р.)__________ .
Відповідальним за справний стані безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено
Фізичну особу підприємця- Колесник К.В.. наказ № 13-оп від 03.01.2020р._________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

У відповідності до вимог Закону України “Про охорону праці” створена служба з охорони
праці, наказом від 02.02.2020 р . №1 та затверджено “Положення про службу охорони праці”,
обов'язки з охорони праці покладені
Фізичну особу- підприєця — Колесник К.В..;
Затверджено та введено в дію: положення про систему управління охороною праці на
підприємстві наказом №4 від 02.01.2020р .: положення про розборку інструкцій з охорони
праці наказом № 5 від 03.01.2020 р .: положення про видачу нарядів- допусків при виконання
робіт підвищеної небезпеки наказом №6 від 03.01.2020р.:
положення про порядок
забезпечення робітників підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям ті іншими
засобами індивідуального захисту наказом № 7 від 03.01.2020р; положення про медичний
огляд робітників наказом № 8 від 03.01.2020р._________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Наказом від 03.01,2020р. №9 завтерджені з інструкцї з охорони праці по професіям та
видам робіт, а саме: ЮП № 1 - інструкція з охорони праці для монтажника сталевих та_____
залізобетонних конструкцій: ЮП №2 - інструкція з охорони праці для електрогазозварника:
ЮП № 4 — інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті:______________________
ЮП № 5 — інструкція з охорони праці при експлуатації, зберігання і транспортування газових
балонів:__________________________________________________________________________
ЮП №6 — інструкція з охорони праці під час виконання робіт із рештувань та подмостей:
ЮП №7 - інструкція з охорони праці при використанні драбин та стрем'янок:______________
ЮП № 8 — інструкція з охорони праці під час виконання зварювальних, газорізальних та
інших вогневих робіт.____________________________________________________________ ■ ■
Інформація про медичний огляд працівників: наказом № 10 від
03.01,2020р.організовано
первинний медичний огляд робітників, медичні довідки
від
13.01.2020 р.
та про
проведення обов'язкови попередніх та періодичних психіатричних та наркологічних оглядів:
наказ № 11 від 03.01.2020р. про проведення психофізіологічних експертиз працівників для
виконання робіт із підвищеної небезпеки та тих,що потребують профдобору ( роботи
пов'язані із підйомом на висоту_____________________________________________________
Наказом від 02.01.2020р №12-ок затверджені посадові інструкцій.

Наказом наказ №11 від 03.01.2020р. затверджено положення про проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці. Створена постійно діюча комісія з перевірки знань
з питань охорони праці наказ № 12 від 03.01.2020р. . Члени комісії пройшли навчання та
перевірку знань відповідних нормативно- правових актів комісії з перевірки знань з питань
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області_____________
Наказ № 14 від 03.01.2020р. про проведення повторного інструктажу з охорони праці на
підприємстві у 2020 р. Працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці у
відповідності до вимог нормативно- правових актів з питань охорони праці:
вступний
інтсруктаж, первинний інструктаж, повторний інструктаж, позавплановий інструктаж, цільовий
інструктаж по завтердженим програмам ._______________________________________________
Голова комісії: Фізична особа - підпрємець- Колесник К.В. . пройшов перевірку знань курсу
“Загальний курс охорони праці” комісії з перевірки знань з питань охорони праці Державної
служби України з питань охорони праці ( протоколу №1528 від 19.12.2019 р.). навчання у
ТОВ “Учбовий комбінат “Дніпробуд”. На підприємстві створена комісія з перевірки знань
працівників підприємства з питань охорони праці, наказ від 13.01.2019р. №15. До складу
комісії входить: голова комісії -Фізична особа - підпрємець- Колесник К.В., члени комісії:
начальник будівельно- монтажної дільниці Білик А.Ю... майстер зварювальної дільниці
Кобченко М.В. .пройшли перевірку знань курсу “Загальний курс охорони праці” комісії з
перевірки знань з питань охорони праці Державної служби України з питань охорони праці (
протоколу №1528 від 19.12.2019 р.). навчання у ТОВ “Учбовий комбінат “Дніпробуд".
Навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курса
“Охорони праці” та нормативно- правових актів діючих на підприємстві, а смае: Закон
України “Про охорону праці охорони праці” ( З уп ОП). “Кодекс законів про
працю
України’ї КЗпПУ)
. “Правила пожежної безпеки України” (ППБУ),
Закон України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( ЗУЗДСС).
НПАОП 0.00-1.80-18
“Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.71 .-13 “Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями". НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті”,_____ _______________________________________________________
Працівники підприємства проходять навчання . перевірку знань з питань охорони праці у
відповідності до “ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони прані ._______________________________________________________________________
Рішенням державної кваліфікаційної комісії ТОВ “Учбовий комбінат“Дніпробуд” присвоїно
професію- стропальник:_______________________________________________________________
- Дирда Я.С. -номер кваліфікаційного посвідчення №949 від 01.03.2019 р._________________
професією монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій:_________________
- АФанасьев Р.М.-номер кваліфікаційного посвідчення №15547 від 08.01.2019 р.___________
- Зарчук В.А.. -номер кваліфікаційного посвідчення №15548 від 08.01.2019 р.______________
- Гірш у В.О.-номер кваліфікаційного посвідчення №1213 від 10.01.01.2018 р._______________
професія -електрогазозварник:_____________:___________________________________________
- Лошу В.О.-номер кваліфікаційного посвідчення №9893 від 08.01.2019 р._________________
-Бурчак О.М.-номер кваліфікаційного посвідчення №206 від 14.01.2020 р.__________ ,_______
-Авілов В.В. - номер кваліфікаційного посвідчення №207 від 14.01.2020 р._________________
Протокол атестаційна комісія зваників ТОВ ПНП “Коксохімтепломонтаж”:__________________
- Волов С.О.-номер кваліфікаційного посвідчення №178-ДН-58 від 29.07.2019 р..____________
- Назаров А.О.-номер кваліфікаційного посвідчення №177-ДН-58 від 29.07.2019 р.,__________
Всі працівники засвоїли программу вступного інструктажу, комісією підприємства________
проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці інструкцій з охорони праці що
діють на підприємстві, 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 0.00-1.80-18 “Правил охорони праці під час експлуатації__________
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” , протокол №
01-20 від 13.01.2020 р. ПБЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (II- НІ група з електробезпеки, до 1000В)
протоколу №02-20 від 20.01.20р.)__________________________________________________

На підприємстві наказом № 11 від 03.01.2020р. введено в дію Положення п р о п о р я д о к
проведення навчання та перевірки знань з охорони прані, затверджені п р о г р з м и п р о в є д є н н я
навчання та перевірки знань з питань о х о р о н и праці, розроблені тестові білети по професіях
з перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками п р о в о д я т ь с я інструктажі з о х о р о н и
праці у відповідності до вимог чинного законодавства: вступний інструктаж, первинний
інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий інструктаж. Затверджені програми з
проведення усих видів інструктажів.____________________________________________________
Є необхідна нормативно-технічна документація та розроблено технологічні карти на
виконання робіт підвищеної небезпеки. В наявності експлуатаційна документація на
обладнання, устаткування, машини, механізми, відповідні схеми, керівництва з експлуатації.
в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки- що
декларуються. Договор на постачання газових балонів із киснем газоподібним,
зварювальною суміщу, вуглекислота, ацетилен, аргон) №28/19 від 10.12.2019р із ТзОВ
“КРЕОГЕН ЛТД”, які мають відповідні Дозволи( № 2163.19.12. №1164.19.12)
діючі з
06.11.2019 р по 06.11.24 р. Усі засоби виробництва- проходять перевірку та опосвідчення
відповідно вимог нормативно- правових актів: пояси запобіжні лямкові типу ПЛКЗ-М -3 од.
.стропи канатні із карабіном т и п у ІСК2- Зод. ( протокол №2 від 24.01.2020р.проведені
випробування ТОВ “Завод металовиробів “Вертикаль”): риштування будівельного типу
“БУДМАКС”-1 од. Газозварювальне обладнання:
редуктори, горілки, різаки, шланги
проходять перевірку та випробування відовідно до вимог нормативно- правових актів.
Зберігаются балони із зрідженим газом у спеиально обладнаному окремому приміщенні
( металева решітка із навісом) та на охороняємій території, що униможливлє вільний доступ.
Кисневі балони зберігаются окремо від інших балонів. Усі бални мають захисні ковпаки.___
експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом, спеивзуттям і засобами індивідуального захисту згідно
норм видачі. Наказом №15 від 03.01.2020 р. на підприємстві створено комісію з прийому .
видачі та проведення випробувань засобів індізідуального захисту.
Зберігання засобів
захисту організовано відповідно до вимог заводів виготовлювачів. Робітники підприємства
забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним
взуттям
та іншими засобами
індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 “Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту”. Засоби індівідуального захисту відповідають вимогам Технічного
регламенту засобів індівідуального захисту. Видача засобів індівідуального захисту
Фіксується у картках обліку.___________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання
на роботу ( попередні медичний огляд) та протягом трудової діяльності ( періодичні медичні
огляди) у Державному Центрі первинної медико-санітарної допомоги №8 ДМР_____________
На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з о х о р о н и праці, в тому числі Закони
України “ Про охорону праці”,“Про об'єкти підвищеної небезпеки”. НПАОП 0.00-2.01-05
Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-1.15 Правила о х о р о н и праці під час
виконання робіт на висоті. НПАОП 40.01-1.21-98 Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.71.-13 “Правила охорони праці під
час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок
забезпечення працівників спецодягом, спеивзуттям та ін ш и м и засобами індивідуального
захисту. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове полодення про службу охорони праці, НПАОП 0.00
4.12.-05 Типове положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства,
НПАОП 0.00-6.03.-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів,
що діють на підприємстві. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони
праці, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників._____________________________________________________________
Наказом № 1 від 01.04.2017р..відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фонду
нормативно-правових актів з охорони праці покладено на фізичну особу підприємця
Колесник К.В. . Ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: журнал реєстрації

інструкцій з о х о р о н и п р аці: ж у р н а л р е є с т р а ц ії в ид ачі ін стр укц ій з о х о р о н и
о б л іку і зб е р іга н н я з а с о б ів за х и с ту : ж у р н а л п р и й м а н н я та о гл я д у р и ш ту в а н ь

праці: ж у р н а л
т а п ом остів :

ж у р н а л р е є с т р а ц ії н а р я д ів -д о п у с ків н а в и ко н ан н я р о б іт на висоті: ж у р н а л обліку, п е р е в ір ки та

випробування електроінструменту та ін__________________________________________________
Розроблені та затврджені програми проведення навчання та перевірк знань з питань
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань о х о р о н и
праці. У наявності необхідна навчально- методична літератоура та наглядні посібники. Є
необхідні нормативно- правові акти з охорони праці. Що регулярно оновлюються за
допомогю Інтернету та друкованих видань.______________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

К.В. Колесник____________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

“29" “січня" 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
_____ ^
у- ______2 0 ^ ’р.
органі Держпраці
№

~

__________________

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.’’.

