
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази У/ /ґ '^  ґ  /,/ґ^  м и о

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця __________________________________________________
Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання»_______________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50031, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Женевська, будинок 2А, 
код згідно з ЄДРПОУ 37862203________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

________ Директор Семенов Андрій Іванович, тел. :+3 80974746592_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

________ e-mail: centrpon@ukr.net_______________________________________________
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;

50031, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Женевська, будинок 2А; 
за місцем проведення, а також на об’єктах замовників за місцем виконання робіт

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: 
згідно п.14 ст. 7 Закону України «Про страхування» та згідно Порядку і правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на 
об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і 
санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не проводиться, 
так як ПЗ "ППОН" не має об’єктів підвищеної небезпеки_______________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
добровільний аудит з охорони праці не проводився___________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Семенов Андрій Іванович, директор Приватного закладу «Центр професійної
освіти і навчання»____________________________________________________

(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._____________________________
Роботи в колодязях, траншеях, замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах). 
Роботи верхолазні.______________________ _____________________________________

mailto:centrpon@ukr.net


Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму
високої частоти.________________________,______________________________________
Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим та інертним газом
(вугликислий газ, аргон)______________________________________________________
Зварювальні роботи.__________________________________________________________
Технологічні транспортні засоби:______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Пересувна компресорна станція ПКС-3,5 А, 1997р.в., Україна, державний 
номерний знак Т00686 АЕ, свідоцтво про реєстрацію великононнажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу АЕ 
№100392 від 21.01.2011, видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням;__________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Станція компресорна пересувна на шасі одновісного причіпного візка 
ПКСД-5,25ДМ, 2000р.в., Україна, державний номерний знак Т04221 АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію великононнажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу АЕ №103190 від 01.02.2013, видане 
Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням: ______________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Навантажувач UNC-060, 1987р.в., Словаччина, державний номерний знак 
Т02494 АЕ, свідоцтво про реєстрацію великононнажного транспортного засобу 
або іншого технологічного транспортного засобу АЕ №101549 від 14.10.2011, 
видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 25, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм: 7__________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівля, в якій розташовані офісні та виробничі приміщення -  1 (знаходиться у 
власності підприємства), що знаходиться за адресою: 50031, Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 2А: виробничих об'єктів: лабораторія 
високовольтних випробувань -  1, майстерня - 1, полігон -  1, місце для зберігання 
балонів, спеціально обладнане металевими решітками для окремого зберігання 
повних та порожніх балонів з різними видами газів - 1, структурних підрозділів - 
1, стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: 50031. Дніпропетровська обл., місто 
Кривий Ріг, вулиця Женевська, будинок 2А____________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Семенов Андрій Іванович -  відповідальний за 
організацію роботи з охорони праці, інженер з охорони праці Манько Ніна 
Григорівна -  відповідальна за виконання вимог промислової безпеки та охорони
праці (наказ від 14.01.2020 № 03)._____________________________________________
Наказами від 14.01.2014 № 20 та від 14.01.2014 № 21 призначені відповідальні за 
безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються: начальник 
підрозділу (лабораторія високовольтних випробувань) Дякін Валерій Юрійович 
-  за роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії 
струму високої частоти, інженер високовольтних випробувань та 
енергоустаткування Ющенка С.В. -  особа, яка буде заміщати відповідального в 
разі його відсутності на період відсутності, викладач Єдлічко Ганна



Володимирівна -  за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи
верхолазні; викладач Куріпка Інна Олександрівна -  за роботи в колодязях, 
траншеях, замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах); викладач Кропівка 
Олександр Вікторович -  за зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом; викладач 
Дегтярьов Михайло Семенович -  за зварювальні роботи; викладач Винник 
Олександр Семенович -  відповідальний за безпечну експлуатацію машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, за технічний стан і безпечне 
проведення робіт технологічними транспортними засобами, утримання в 
справному стані вантажозахоплювальних пристроїв.____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

та промислової безпеки)

Голова та члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також 
особи, відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та ті, 
яких призначено їх заміщати, інші працівники, пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, а саме:

Директор Семенов Андрій Іванович, пройшов навчання за програмою 
«Загального курсу з охорони праці» в ДП «Головний навчально-методичний 
центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з протоколу № ОП387-19 від
31.10.2019); Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОП 40.1-1.21-98), Правил будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок (ППАОП 40.1-1.32-01), Правил експлуатації 
електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) в ТОВ «НВЦ «Професійна
безпека», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Житомирській області (IV групат до 1000 В, витяг з протоколу № 81-133ЕЛ-2017 
від 18.08.2017); навчання з Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 
001/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ПЗ 
«ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 009/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) 
в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 007/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання з Положення щодо застосування нарядів -  допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо -  
збагачувальних комбінатах (НПАОП 27.0-4.03-19) в ПЗ «ЦПОН», перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу № 013/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з «Охорона праці 
та промислова безпека у будівництві» (ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12) 
в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 017/4.20-2020 від 16.01.2020);

Інженер з охорони праці Манько Ніна Григорівна пройшла навчання за 
програмою «Загального курсу з охорони праці» в ДП «Головний навчально- 
методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з протоколу №



ОП387-19 від 31.10.2019); Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98),- Правил будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил 
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) в ТОВ «НЕЩ 
«Професійна безпека», перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Житомирській області (IV група до 1000 В, витяг з протоколу № 81- 
133EJI-2017 від 18.08.2017); пройшла навчання з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 001/4.20-2020 від 16.01.2020); Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ДП «Головний 
навчально-методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з 
протоколу № 305-17 від 17.08.2017); навчання з Положення щодо застосування 
нарядів -  допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній 
промисловості та залізорудних гірничо -  збагачувальних комбінатах (НПАОП
27.0-4.03-19) в ПЗ «ЦПОН». перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 013/4.20-2020 від 
16.01.2020); навчання з Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 018/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ПЗ 
«ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 009/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання з Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів (НПАОП 
0.00-1.83-18) в ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку знань 
комісією Держпраці (витяг з протоколу №387-19 від 30.10.2019); навчання з 
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-
1.75-15), в ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку знань 
комісією Держпраці (витяг з протоколу №23/1-18 від 02.03.2018); навчання з 
Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в 
ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку знань комісією 
Держпраці (витяг з протоколу №150-18 від 22.04.2018)

Викладач Волохов Ю рій Леонідович пройшов навчання за програмою 
«Загального курсу з охорони праці» в ДП «Головний навчально-методичний 
центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з протоколу № ОП387-19 від
31.10.2019);
_____Заступник директора Загребельна Ганна Анатоліївна пройшла навчання за
програмою «Загального курсу з охорони праці» в ДП «Головний навчально- 
методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з протоколу № 
23/1-18 від 02.03.2018); Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). Правил будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил 
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) в ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека», перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Житомирській області (V група до та понад 1000 В, витяг з
протоколу № 81-133ЕЛ-2017 від 18.08.2017); навчання з Правил охорони праці



під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ДП 
«Головний навчально-методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці 
(витяг з протоколу № 305-17 від 17.08.2017); навчання з Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ПЗ «ЦПОН», 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 001/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Правил 
безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) в ДП «Головний 
навчально-методичний центр», переві навчання з Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ПЗ 
«ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 009/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) 
в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 007/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання з Положення щодо застосування нарядів -  допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо -  
збагачувальних комбінатах (НПАОП 27.0-4.03-19) в ПЗ «ЦПОН», перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу № 013/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з «Охорона праці 
та промислова безпека у будівництві» (ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12) 
в ГІЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 017/4.20-2020 від 16.01.2020);

Відповідальний за роботи в діючих електроустановках напругою понад 
1000 В та в зонах дії струму високої частоти, інженер високовольтних 
випробувань та енергоустаткування начальник підрозділу (лабораторія 
високовольтних випробувань) Дякіп Валерій Ю рійович пройшов: навчання за 
програмою «Загального курсу з охорони праці»: знання законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №1072 від 28.11.2019); навчання з підтвердженням V групи з 
електробезпеки (до і вище 1000 В) в ДП "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ "КРИВБАСБУД". позачергову перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 568 від
28.08.2019): навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки в Україні щодо 
виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: Р.7.5. Вимоги улаштування 
випробувальних та вимірювальних станцій і лабораторій та їх устаткування; 
Р.7.6. Правила вимірювань в електроустановках в ДП "НАВЧАЛЬНО- 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ "КРИВБАСБУД", перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 579 від
28.08.2019); навчання з Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією ПЗ «ЦПОН» за участю у 
складі комісії голови комісії -  старшого державного інспектора Криворізького



ОП387-19 від 31.10.2019); Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01). Правил 
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) в ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека», перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Житомирській області (IV група до 1000 В, витяг з протоколу № 8 1 -  
133ЕЛ-2017 від 18.08.2017); пройшла навчання з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ПЗ «ЦПОН». перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 001/4.20-2020 від 16.01.2020); Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ДП «Головний 
навчально-методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з 
протоколу № 305-17 від 17.08.2017); навчання з Положення щодо застосування 
нарядів -  допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній 
промисловості та залізорудних гірничо -  збагачувальних комбінатах (НПАОП
27.0-4.03-19) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 013/4.20-2020 від
16.01.2020); навчання з Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 018/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ПЗ 
«ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 009/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання з Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів (НПАОП
0.00-1.83-18) в ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку знань 
комісією Держпраці (витяг з протоколу №387-19 від 30.10.2019); навчання з 
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-
1.75-15), в ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку знань 
комісією Держпраці (витяг з протоколу №23/1-18 від 02.03.2018); навчання з 
Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в 
ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку знань комісією 
Держпраці (витяг з протоколу №150-18 від 22.04.2018)

Викладач Волохов Ю рій Леонідович пройшов навчання за програмою 
«Загального курсу з охорони праці» в ДП «Головний навчально-методичний 
центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з протоколу № ОП387-19 від
31.10.2019);

Заступник директора Загребельпа Гайна Анатоліївна пройшла навчання за 
програмою «Загального курсу з охорони праці» в ДП «Головний навчально- 
методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з протоколу № 
23/1-18 від 02.03.2018); Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил 
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) в ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека», перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Житомирській області (V група до та понад 1000 В, витяг з
протоколу № 81-133ЕЛ-2017 від 18.08.2017); навчання з Правил охорони праці



відділення Інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області (витяг з
протоколу № 1050 від 13.11.2019)._____________________________________________

Інженер високовольтних випробувань та енергоустаткування Ющенка 
Сергій Владиславович - особа, яка буде заміщати відповідального за роботи в 
діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти в разі його відсутності на період відсутності, пройшов: навчання за 
програмою «Загального курсу з охорони праці» в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №1032 від 14.11.2019): навчання з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), з підтвердженням V 
групи з електробезпеки (до і вище 1000 В), в ДП "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ "КРИВБАСБУД", позачергову перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №568 від
28.08.2019): навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) щодо виконання робіт підвищеної небезпеки, 
а саме: Р.7.5. Вимоги улаштування випробувальних та вимірювальних станцій і 
лабораторій та їх устаткування; Р.7.6. Правила вимірювань в електроустановках, 
в ДП "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ "КРИВБАСБУД", перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу № 579 від 28.08.2019); навчання з Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією комісією ПЗ «ЦПОН» за участю у складі комісії голови комісії - 
старшого державного інспектора Криворізького відділення Інспекції 
Держенергонагляду у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1050 від
13.11.2019).

відповідальний за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
роботи верхолазні викладач Єдлічко Ганна Володимирівна пройшла навчання за 
програмою «Загального курсу з охорони праці»: знання законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 23/1-18 від 02.03.2018); навчання з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 001/4.20-2020 від 16.01.2020); Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ДП «Головний 
навчально-методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з 
протоколу № 23/1-18 від 02.03.2018); навчання з Положення щодо застосування 
нарядів -  допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній 
промисловості та залізорудних гірничо -  збагачувальних комбінатах (НПАОП
27.0-4.03-19) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 013/4.20-2020 від
16.01.2020); навчання з «Охорона праці та промислова безпека у будівництві» 
(ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 017/4.20-2020 від 16.01.2020);



відповідальний за зварювальні роботи викладач Дегтярьов Михайло
Семенович пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (загального курсу з охорони праці) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 003/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Правил безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) в ДП «Головний навчально-методичний 
центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з протоколу № 305-17 від
17.08.2017); навчання з Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 018/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ПЗ 
«ЦПОН». перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 009/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОГІ
40.1-1.21-98); «Правил пожежної безпеки в Україні» (III група до 1000В) в ПЗ 
«ЦПОН». перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 005/4.20-2020 від 16.01.2020)

Відповідальний за роботи в колодязях, траншеях, замкнутому просторі 
(ємностях, трубопроводах) викладач Куріпка Інші Олександрівна пройшла 
навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(загального курсу з охорони праці) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
п р о т о к о л у  № 003/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в 
ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 018/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання з Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(НПАОП 0.00-1.81-18) в ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку 
знань комісією Держпраці (витяг з протоколу №387-19 від 30.10.2019);

Відповідальний за зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом викладач Кропівка 
Олександр Вікторович пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (загального курсу з охорони праці) в ПЗ «ЦПОН», перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з п р о т о к о л у  № 003/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з  Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81- 
18) в ПЗ «ЦПОН». перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 009/4.20-2020 від 16.01.2020);

Відповідальний за безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, за технічний стан і безпечне проведення робіт 
технологічними транспортними засобами, утримання в справному стані 
вантажозахоплювальних пристроїв викладач Винник Олександр Семенович



пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(загального курсу з охорони праці) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 003/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Правил охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15), Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в ДП 
«Головний навчально-методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці 
(витяг з протоколу №23/1-18 від 02.03.2018); навчання з Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18) в ДП «Головний 
навчально-методичний центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з 
протоколу №387-19 від 30.10.2019); навчання з Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) в ДП «Головний навчально-методичний 
центр», перевірку знань комісією Держпраці (витяг з протоколу №203-18 від
18.05.2018).

Майстри та інструктори виробничого навчання, працівники лабораторії 
високовольтних випробувань мають відповідні документи щодо присвоєння 
кваліфікації робітничих професій та/або дипломи про вищу освіту з відповідною
фаховою освітою, вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань з
питань охорони праці, а саме:

Виконавець робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в 
зонах дії струму високої частоти електромонтер з високовольтних випробувань 
та вимірювань Довгань Сергій Сергійович має вищу освіту, закінчив 
Національну Металургійну Академію України за спеціальністю 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (диплом НР 
№41741970); пройшов навчання в ПЗ «ЦПОН» за професією електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду (свідоцтво 
12СВ№860714), пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а 
саме: навчання з питань охорони праці, надання домедичної допомоги і правил 
поведінки у разі виникнення аварії в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
п р о т о к о л у  №1033 від 14.11.2019): навчання з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). з підтвердженням V групи 
з електробезпеки (до і вище 1000В), в ДП "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ "КРИВБАСБУД". позачергову перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №570 від
28.08.2019): навчання з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) щодо виконання робіт підвищеної небезпеки, 
а саме: Р.7.5. Вимоги улаштування випробувальних та вимірювальних станцій і 
лабораторій та їх устаткування; Р.7.6. Правила вимірювань в електроустановках 
в ДП "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ "КРИВБАСБУД". перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з п р о т о к о л у  № 580 віл 28.08.2019): навчання з Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (витяг з протоколу № 1050 від
13.11.2019) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією ПЗ «ЦПОН» за участю у



складі комісії голови комісії - старшого державного інспектора Криворізького 
відділення Інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області:

Виконавець робіт в колодязях, траншеях, замкнутому просторі (ємностях, 
трубопроводах) та зварювальних робіт - інструктор виробничого навчання 
зварників Садовий Назар Іванович закінчив Український політехнічний технікум 
за спеціальністю «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» 
(диплом НР №10693321): має робітничу кваліфікацію «Електрогазозварник 5-го 
розряду» (свідоцтво № 30099); пройшов навчання з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (загального курсу з охорони праці) в ПЗ «ЦПОН», перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу № 004/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Законодавства 
України про охорону праці. Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правил пожежної безпеки в Україні» (II 
група до 1000В) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 005/4.20-2020 від
16.01.2020); пройшла навчання з Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (НПАОГІ 0.00-1.81-18) в ПЗ «ЦПОН», 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 010/4.20-2020 від 16.01.2020);

Виконавець робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, робіт 
верхолазних інструктор виробничого навчання Савонюк Богдан Анатолійович
закінчів Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 за професією
«Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» 4 розряду 
(диплом НР №29098973, 24.05.2006 р). за професією «Верхолаз 6 розряду» 
(свідоцтво 12 СВ №860819), пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, а саме: навчання за програмою «Загального курсу з охорони 
праці»: знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, в ПЗ 
«ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1091 від 06.12.2019); навчання з 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в 
ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 001/4.20-2020 від 16.01.2020);

Виконавець робіт з експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки майстер виробничого навчання Крючков Володимир 
Петрович має вищу освіту, закінчив Херсонський сільськогосподарський 
інститут (диплом ЛВ №347273), має робітничу кваліфікацію «машиніст 
навантажувача 5-го розряду (диплом Б №959256), має посвідчення тракториста -  
машиніста категорії А1. А2. Р1. Е1. Е2. 0 1 .0 2  (ІТ №016110); пройшов навчання 
з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загального курсу з 
охорони праці) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 003/4.20-2020 від
16.01.2020); навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорті 
(НПАОП 0.00-1.62-12) в ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку
знань комісією Держпраці (витяг з протоколу №150-18 від 22.04.2018); навчання



з Законодавства України про охороиу праці. Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правил пожежної 
безпеки в Україні» (II група до 1000В) в ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 005/4.20-2020 від 16.01.2020); навчання з Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в 
ПЗ «ЦПОН», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 009/4.20-2020 від 16.01.2020); 
навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) 
в ДП «Головний навчально-методичний центр», перевірку знань комісією 
Держпраці (витяг з протоколу №203-18 від 18.05.2018).

В Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» наказом від 
02.01.2013 № 2 створено службу охорони праці.

наявністю служби охорони праці,

Наказом від 14.01.2020 № 18 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00- 

4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», наказом від 14.01.2019 № 22 в ПЗ «ЦПОН» створено 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії: 
директор Семенов А.І.: члени комісії: інженер з охорони праці Манько Н.Г.; 
викладач Волохов Ю.Л.; заступник директора Загребельна Г.А. До складу комісії 
можуть залучатися інші особи, які пройшли навчання та перевірку знань 
відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Наказом директора підприємства від 14.01.2020 № 19 затверджені та введені 
в дію посадові інструкції на посадових осіб ПЗ «ЦПОН». Посадові інструкції 
періодично переглядаються у встановлений законодавством строк. Посадові 
інструкції розроблені відповідно до наказу Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом від 14.01.2020 № 010 
інструкції з охорони праці по професіях та посадах, а саме:
№ 01 -ОП - «Інструкція з охорони праці для директора »;
№ 04-РП  - «Інструкція з охорони праці для викладача»;
№ 07-РП - «Інструкція з охорони праці для майстра виробничого навчання»;
№ 13-ОП - «Інструкція з охорони праці для підсобного робітника»;
№ 15-ОП - «Інструкція з охорони праці для заступника директора з навчально- 
методичної роботи»;
№ 16-ОП - «Інструкція з охорони праці для начальника електротехнічної 
лабораторії»;
№ 17-ОП - «Інструкція з охорони праці для інженера електротехнічної
лабораторії»;
№ 18-ОП - «Інструкція з охорони праці для електромонтера з випробувань та 
вимірювань»;
№ 19-ОП - «Інструкція з охорони праці для лаборанта»;
№ 20-ОГІ - «Інструкція з охорони праці для верхолаза»;
№ 21-ОП - «Інструкція з охорони праці для водія навантажувача»;
№ 22-ОП - «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника» тощо.



Наказом від 14.01.2020 № 009 затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці по видам робіт, а саме інструкції з охорони праці:
№01 «Загальна інструкція з охорони праці для працівників закладу»:
№02 «Загальна інструкція по пожежній безпеці для працівників закладу»;
№03 «Загальна інструкція по електробезпеці для працівників закладу»;
№ 05 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті»;
№ 06 «Інструкція з охорони праці під час роботи з електроінструментом»:
№ 07 «Інструкція з охорони праці при проведенні поточних ремонтних робіт»;
№ 09 «Інструкція з охорони праці для персоналу, який не має електротехнічної 
підготовки»;
№ 11 «Інструкція з охорони праці під час ручного перенесення вантажів»;
№ 12 «Інструкція вступного інструктажу з охорони праці для працівників 
учбового закладу»;
№ 13 «Інструкція про «Порядки надання домедичної допомоги особам при 
невідкладних станах»;
№ 13-1 «Інструкція з надання першої долікарської допомоги»;
№ 14 «Інструкція з охорони праці під час проведення високовольтних 
випробувань і вимірювань»;
№ 15 «Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт».

Інструкції з охорони праці періодично переглядаються у встановлений 
законодавством строк -  1 раз на 3 роки.

Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до вимог
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».____

Для виконання заявлених робіт на підприємстві розроблена та функціонує 
«Система управління охороною здоров’я і безпекою праці» (затверджена та 
введена в дію наказом від 14.01.2020р. № 12).

Розроблені, затверджені та введені в дію Положення: «Положення про 
Систему управління охороною здоров’я і безпекою праці» (наказ від 14.01.2020р. 
№ 11), «Положення про службу охорони праці» (наказ від від 14.01.2020р. № 11), 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (наказ від від 14.01.2020р. 
№ 11), «Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб 
з питань охорони праці» (наказ від від 14.01.2020р. № 11) «Положення про 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ від 
14.01.2020р. № 11), «Положення про порядок проведення медичних оглядів 
працівників» (наказ від 14.01.2020р. №14), «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» (наказ від 14.01.2020р.№ 13).

Працівники, які виконують роботи, що декларуються, щороку проходять 
спеціальне навчання, відповідні інструктажі, перевірку знань з питань охорони 
праці відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Навчання та 
інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці».

Усі працівники під час прийому на роботу проходять обов’язковий 
попередній медичний огляд та вступний інструктаж з питань охорони праці за 
затвердженою на підприємстві «Програмою вступного інструктажу з питань 
охорони праці» (наказ від 14.01.2020р. № 16) та вступний інструктаж з питань



пожежної безпеки з записом в «Журналі реєстрації інструктажу з пожежної 
безпеки», первинний інструктаж з питань охорони праці за затвердженим на 
підприємстві Переліком питань первинного інструктажу з питань охорони праці 
для працівників ПЗ «ЦПОН» (наказ від 14.01.2020р. № 17).

Усі працівники підприємства в процесі виконання робіт проходять відповідні 
інструктажі на робочих місцях: первинний, повторний, позаплановий та 
цільовий, за результатами проведення яких робиться запис у відповідних 
журналах.

Також в наявності та ведуться журнали та інша необхідна документація з 
охорони праці._______________________________________________________________

На підприємстві в наявності та/або ведуться наступні журнали: «Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації 
інструктажів з пожежної безпеки», «Журнал реєстрації інструктажів з 
електробезпеки», «Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 
місці», «Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці», «Журнал 
реєстрації нещасних випадків на виробництві», «Журнал реєстрації випадків 
невиробничого характеру», «Журнал обліку та зберігання засобів захисту», 
«Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників».
«Журнал обліку захисних засобів», «Журнал випробувань засобів захисту з 
діелектричної гуми (рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізолювальних 
накладок)» тощо.____________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На все обладнання, призначене для експлуатації на підприємстві при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки, в наявності паспорти та інструкції з 
експлуатації. Обладнанню своєчасно проводяться механічні та електричні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на всі 
технологічні транспортні засоби, що декларуються (паспорти, керівництва з 
експлуатації, інструкції з експлуатації). Раз на рік технологічним транспортним 
засобам проводиться технічний огляд.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці», керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких 
використовуються додаткові 313, що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних 
вимог, та орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування відповідних 
313, що наведені у додатку 3 до цих Мінімальних вимог, працівники ПЗ «ЦПОН», 
які зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою, а також учні ПЗ 
«ЦПОН», забезпечені: костюмами зварника брезентовим, щитками зварника, 
окулярами захисними, касками захисними, сигнальними жилетами, рукавицями 
захисними, діелектричними рукавичками, діелектричними ботами, спецодягом, 
спецвзуттям, запобіжними поясами (акт випробувань запобіжних поясів та 
стропів до них від 15.01.2020 № 15.01-20/В), протигазами шланговими типу ГІШ-
1, лампами ЛБВК та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби 
індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів
індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008.



Наказом від 14.01.2020 № 23 викладача Єдлічко Г.В. призначено
відповідальною за наявність та стан засобів індивідуального і колективного 
захисту.

На кожного працівника заведена особиста картка обліку спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших 313 за формою згідно додатку 1 до Мінімальних 
вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18) (пункт 9 
розділу III)._________________________________ ______________________________"

ПЗ «ЦПОН» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки. В наявності матеріально- 
технічна база та навчально-методичне забезпечення (законодавчі та нормативно- 
правові акти України, накази директора ПЗ «ЦПОН», журнали, положення, 
інструкції з охорони праці. Програма вступного інструктажу з питань охорони 
праці та Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони праці для 
працівників ПЗ «ЦПОН», та інша документація з охорони праці, які відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» у своїй роботі керується 
нормативно-правовими актами з охорони праці: Закон України «Про охорону 
праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки», «Правила пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А 01.001-2014, 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1- 
21-98), «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок» (НПАОП 40.1-1.32-01), «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01), «Типове положення про проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), «Типове 
положення про службу охорони праці» (НПОП 0.00-4.21-04), «Типове положення 
про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці» (НПАОП 0.00-4.11-07), «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці» (НПАОП 0.00-4.15-98), «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» 
(НПАОП 0.00-4.12-2005), «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
(0.00-7.17-18), «Метрологія, електроустаткування, апарати, вторинні кола та 
електропроводки напругою до 1 кВ. Методика виконання вимірювань» (МВВ- 
ТРЕІ-012-2015), «Норми, об’єми та періодичність випробувань 
електрообладнання, яке розповсюджується на основне та допоміжне 
електрообладнання електроустановок, які виготовляють, або приймають участь в 
виробці, перетворені, передачі та розподілу електроенергії» (ГДК 34.20.302- 
2002), Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18), 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 
0.00-1.71-13), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Правила безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Правила охорони праці на



автомобільному транспорті (ТШАОП 0.00-1.62-12), Правила охорони праці під
час вантажно-розвантажувальних робіт (ТІПАОП 0.00-1.75-15) тощо.

Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ПЗ «ЦПОН» 
забезпечено необхідним устаткуванням, машинами та механізмами, що 
знаходяться у задовільному стані, та на які мається в наявності експлуатаційна 
документація.

В наявності навчальні тренажери: вишка-треиежер для висотних та 
верхолазних робіт -  1, тренажер для робіт у замкнутому просторі -  1, тренажер з 
електробезпеки -  1; стенд високовольтних випробувань РТ Е  - 50 Д заводський 
номер 010119, інвентарний номер 0106012, виробник Україна, 
Дніпроенерготехнологія; мегомметр М 4100/5 заводський номер 98261, 
інвентарний номер 0106017, виробник Україна, завод «Мегомметр»; зварювалье 
обладнання; тощо.

На підприємстві 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. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці.

В ПЗ "ЦПОН" є куточок охорони праці, спеціально обладнаний та 
оснащений основною документацією з охорони праці, в якому постійно 
оновлюється інформація стосовно питань охорони праці, безпечного ведення 
робіт з журналу «Охорона праці» та «Довідник спеціаліста з охорони праці. До 
відома працівників доводяться обставини та причини нещасних випадків на
схожих виробництвах та інформація щодо запобігання______подібних
випадків.______________________________________________________________________

норматпвно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

А.І. Семенов
(ініціали та прізвище)

06 ЛЮТОГО 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці _ / £  2 0 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 

г ..небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
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2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 

^і^'череЗ'Л свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це
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переконання відмовляються від ного прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


