
/
Центр надеяня адміиістратквикх послуг

Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  ~ ' О р,
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ІІЕНТР"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. ЗО, код згідно з ЄДРПОУ 23073489,__________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

голова правління Ковальчук Володимир Петрович, тел.: 790-75-26, факс: 790-75-25._____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

ista@nac-ista.dp.ua_________________________________________________________________________
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;

_________________________ 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд.30_________________________
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 Приватне акціонерне товариство

(найменування страхової компанії,
«Українська пожежно-страхова компанія» , строк дії -  1 (один) рік, договір обов'язкового_________

строк дії страхового полісу,
страхування серії 220/01 №ЦВ -006/180825 від 07.11.2019 року._______________________________

номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ не проводився_____

(дата проведення аудиту)
Я ,__________________________Ковальчук Володимир Петрович_________________________

(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_________________________________________
_______________________ (найменування виду робіт підвищеної небезпеки__________________________

та/або машин, механізмів, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
кількість робочих місць - 10, _________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
У тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  6,_____________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель і споруд (приміщень) -  12. адміністративна будівля за адресою: м. Дніпро,
вул. Курсантська, 30 ("власність").________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  цехів -  3, стр. підрозділів -  7.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:ista@nac-ista.dp.ua


Інші відомості: голова правління -  Ковальчук Володимир Петрович пройшов навчання у________
ТОВ "УКК ПРОФІЛАИН" та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у______
Дніпропетровській області з Законодавства України про охорону праці, основні положення_____
Закону України "Про охорону праці", "Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування", та взаємозв’язок з іншими Законами України, "Законодавство про працю" та______
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (виписка з протоколу 175/4.5/2019 від
08.07.2019 p., посвідчення №1417).________________________________________________________
На підприємстві переглянутий склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці__________
(наказ № 58 від 24.07.2019 р.)_____________________________________________________________
Голова комісії -  Абрамов Сергій Федорович та члени комісії: головний енергетик______________
Жданов Олександр Іванович, головний механік Богдан Юрій Миколайович, інженер-механік
Адаменко Олександр Леонідович, начальник ВОП та ПБ Петренко Антон Миколайович._______
представник профспілкової організації Михайлова Олена Анатоліївна.________________________
Головний інженер Абрамов С.Ф. пройшов навчання у ТОВ "УКК ПРОФІ ЛАИН" та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з Законодавства
України про охорону праці, основні положення Закону України "Про охорону праці",___________
"Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", та взаємозв’язок з іншими_________
Законами України, "Законодавство про працю" та прийнятих відповідно до них нормативно-
правових актів (виписка з протоколу 175/4.5/2019 від 08.07.2019 p., посвідчення №6512).________
Головний енергетик Жданов О.І. пройшов навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України
"Про охорону праці" (виписка з протоколу №287 від 05.04.2017 p., посвідчення №2720).________
Головний механік Богдан Ю.М. пройшов навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України
"Про охорону праці" (виписка з протоколу № 1418 від 21.11.2019р., посвідчення №11020)._____
Інженер-механік Адаменко О.Л. пройшов навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку знань 

комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України
"Про охорону праці" (виписка з протоколу №386 від 26.04.2018 p., посвідчення №11929).________
Начальник ВОП та ПБ Петренко А.М. пройшов навчання у ТОВ "УК"Сефеті" та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
"Про охорону праці", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності",
"Про об’єкти підвищеної небезпеки" та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів з
охорони праці (виписка з протоколу №10 від 20.01.2020 p., посвідчення №75)._________________
Представник профспілкової організації Михайлова O.A. пройшла навчання у
ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у_________
Дніпропетровській області згідно Законів України "Про охорону праці" (виписка з протоколу
№1418 від 21.11.2019 p., посвідчення №8540).___________________________________________
Головний інженер Абрамов С.Ф. пройшов навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" IV група
до і вище 1000 В (виписка з протоколу №1379 від 15.11.2019 p., посвідчення №8235).__________
Головний енергетик Жданов О.І. пройшов навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" V група
до і вище 1000 В (виписка з протоколу №710 від 14.06.2019 p., посвідчення №3493). _________
Начальник ВОП та ПБ Петренко А.М. пройшов навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" IV група
до і вище 1000 В (виписка з протоколу №328 від 14.04.2017 p., посвідчення №3341).___________
Головний інженер Абрамов С.Ф.. головний енергетик Жданов О.І.. головний механік 
Богдан Ю.М., начальник ВОП та ПБ Петренко А.М. пройшли навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд"
та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області



‘ з НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті" (витяг з
протоколу №1294 від 23.10.2019 р., посвідчення №№15902,15904,02512,15903).____________
Головний інженер Абрамов С.Ф., головний механік Богдан Ю.М., головний енергетик_________
Жданов О.І., начальник ВОП та ПБ Петренко А.М. пройшли навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" 
та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
з НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила безпечної роботи з інструментом та пристосуваннями"________
(виятг з протоколу №434 від 15.05.2017 р., посвідчення №№4358,4359,4361,4362)._____________
Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Козлов Є.С.. 
Шелудченко В.І., Божко В.М., Мухохін О.М., електрогазозварник Абакумов Г.П., слюсар з
ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання Кононов Ю.П. пройшли_______
навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області з НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті" (витяг з протоколу №1282 від 23.10.2019 р., посвідчення №№16236, 16237,

16238,16239,16240,16241)._______________________________________________________________
Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Божко В.М., Мухохін О.М.,
Шелудченко В.І., пройшли навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку знань комісією______
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно "Правила безпечної______
експлуатації електроустановок споживачів" IV група до і вище 1000 В (виписка з протоколу
№1380 від 15.11.2019 р., посвідчення №№12678, 5,17359).___________________________________
Електрогазозварник Абакумов Г.П. пройшов навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку_____
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно "Правила безпечної______

експлуатації електроустановок споживачів" III група до і вище 1000 В (виписка з протоколу
№1380 від 15.11.2019 р., посвідчення №11768).____________________________________________
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Козлов С.Є.. пройшов
навчання у ТОВ "УК"Дніпробуд" та перевірку Головного управління Держпраці у_____________
Дніпропетровській області згідно "Правила безпечної_експлуатації електроустановок__________

споживачів" IV група до і вище 1000 В (виписка з протоколу №627 від 24.05.2019 р„
посвідчення №3104).____________________________________________________________________
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання Кононов Ю.П
пройшов навчання та перевірку знань на підприємстві ПрАТ "Іста-Центр" згідно " Правила_____
безпечноїексплуатації електроустановок_споживачів" IV група до і вище 1000 В (протокол №7
від 18.07.2019 р., посвідчення №1630).____________________________________________________
Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Козлов С.С., Божко В.М.,
Мухохін О.М., Шелудченко В.І., електрогазозварник Абакумов Г.П., слюсар Кононов Ю.П._____
пройшли навчання та перевірку знань на підприємстві згідно з НПАОП 0.00-1.71-13____________
" Правила безпечної роботи з інструментом та пристосуваннями" (протокол №34 від 20.01.2020). 
Наказом по підприємству №99 від 14.11.2019 р. призначені відповідальними за організацію 
та безпечне виконання робіт на висоті в службі головного енергетика, головного енергетика
Жданова О.І., а в службі головного механіка, головного механіка Богдана Ю.М._______________

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

Наказом по підприємству №39 від 30.05.2019 р. переглянуто та введено в дію "Положення про
службу охорони праці ПрАТ "Іста-Центр"».________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Працівники проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони 
праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому числі №Р14-ОТ для під час 

виконання робіт на висоті (наказ №34 від 16.05.2019 р.), № 079-РТ під час виконання робіт на
висоті з використання спеціальних запобіжних поясів (наказ №53 від 24.03.2017 р.).____________
Наказом по підприємству №26 від 01.04.2019 р. переглянуто та введено в дію «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці._____________________________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:___________________________
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_________________
- Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;



- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;____________________________ .
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.__________________________ '
Наказом по підприємству №48 від 19.06.2019 р. переглянуто та введено в дію «Положення______
про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці ПрАТ "Іста-Центр"

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності є необхідна експлуатаційна документація експлуатації, а саме: журнал обліку та 
зберігання засобів захисту: запобіжні, монтажні пояси пройшли випробування (акт 
випробування 07.08.2019 р., журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та 
пристроїв: драбини, вишка-туру пройшли випробування (акт випробування від 18.10.2019 р.).
На драбинах, поясах (запобіжних, монтажних) нанесене необхідне маркування (інвентарний
номер, дата проведення наступного випробування, належність дільниці).____________________
_________________________________________ експлуатаційної документації,__________________________________________
Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені засобами індивідуально захисту: 
запобіжними поясами, касками, костюмами бавовняними, черевиками шкіряними, рукавичками
та іншими 313. На кожного працівника заведена особиста картка видачі та повернення 313_______
________________________________________засобів індивідуального захисту,_________________________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань
питань охорони праці.___________________________________________________________________
Кабінет з охорони праці забезпечений нормативно-правовою документацією з охорони праці:

Закон України "Про охорону 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" (зі змінами);_________________________________________________

"Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань__________
захворювань та аварій на виробництві" затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 р.
№337;______________________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів";______
НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями"__________
НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці";_____________
НПАОП 0.00-4.35-04 "Типове положення про службу охорони праці";____________________
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні

_____ працівниками засобами індивідуального захисту";_____________________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних

_____ актів про охорону праці, що діють на підприємстві";___________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті";_________

НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою";_________________________
НАПБ А.01-001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".

нормативно-правово^та матегі^льно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

______________ / / {  ІС ________ В.П. Ковальчук________
(підпис)/ У <у4  (ініціали та прізвище)

28 січня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20^^). № /г? _______.

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. Р е є с т р а ц і й н и й  номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої реіігіШаі переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
д е р  ж а о ї ф  Д  а̂ гк о в о ї  служби і мають відмітку в паспорті.


