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ДЕК Л А РА Ц ІЯ  І ••— ”—4-9 БЕР 2020___ 20_р
відповідності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань охорони прані

Відомості про ро б о то д авц я__________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи 

місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ.

прізвище, ім'я та по батькові керівника;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Ф ізична особа-лідириємець Турчаненко Володимир В ікторович, паспорт серія АН 271832, 
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

виданий А м ур-Н иж ньодніпровським  РВ ДМ У У М ВС У країни в Д ніпропетровській області 
15 .0 7 .2 0 0 4 р .
ким і коли виданий,

5 2 0 0 1 . Д ніпропетровська обл.. Дніпровський район, м. П ідгородне, вул. Н овомосковська, буд. 
91____________________________________________________________________________________________
місце проживання,

2588300377______________________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків

+380969302120; ikm ko313@ gm ail.com ___________________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

на об’єктах замовників на території Д ніпропетровської області та на об 'єктах  замовників за 
місцем виконання робіт згідно договорів___________ _______________
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 відш кодування наслідків м ож ливої шкоди
______________________________не укладалися____________ ___________ __________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

________________________________ не проводився________________ ________________________________

я,____________________________________ _____________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Турчаненко Володим ир В ікторович___________________________________________________________
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією  підтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищ еної

mailto:ikmko313@gmail.com


небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, м еханізмів, устатковання 
підвищ еної небезпеки:

- Зварю вальні роботи;
Роботи в замкнутом у просторі (ємностях).__________ ____________  __ ___ ____

(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 - 3,________________________________ ___________________________
кількість робочих місць

в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм - 2._______________________
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Роботи планується виконувати на о б ’єктах зам овників.________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць структурних підрозділів)

Інші відомості:

Ф ізична особа-підприєм ець Турчаненко В.В., інж енер Карасік І.В.. майстер Крекнін К.А. 
пройшли навчання в Н авчальному центрі з охорони праці Ф ОП М акаров Д.В. та перевірку знань 
в комісії Головного управління Д ержпраці у Запорізькій області згідно чинного Законодавства 
України про охорону праці, організації роботи з охоро ни праці, вибухонебезпеки виробництва і 
вибухозахисту, пож еж ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних 
отруєнь і захворю вань, надання перш ої допом оги потерпілим у разі нещ асного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Витяг з протоколу №  1/2-20 ОП -ДП  від 14.02.2020 р.

Ф ізична особа-підприєм ець Турчаненко В.В., інженер Карасік І.В., майстер Крекнін К.А. 
пройшли навчання в Н авчальному центрі з охороні і і іра ц і Ф О І1 М акаров Д .В. та перевірку знань 
в комісії Головного управління Д ерж праці у Запорізькій області згідно 1111АОП 0.00-1.71-13 
«П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

Витяг з протоколу №  1/2-20 ІП -Ф Т від 17.02.2020 р.

Ф ізична особа-підприєм ець Турчаненко В.В., інженер Карасік І.В., майстер Крекнін К.А. 
пройшли навчання в Н авчальном у центрі з охорони праці Ф О П М акаров Д.В. та перевірку знань 
в комісії Головного управління Д ержпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ПІІЬУ. 
ПОПРІП, П КЕЕ. Л ЕЕЗ, Г1УЕ. IV група з електробезпеки до 1000 В.

Витяг з протоколу №  11.03-20 ЕЛ /Л  від 03.03.2020 р.

Ф ізична особа-підприєм ець Турчаненко В. В., інженер Карасік І.В.. майстер Крекпі 11_К .А .
пройшли навчання в Н авчальном у центрі з охорон и і  і рац і Ф ОГІ М акаров Д.В. та перевірку з нань 
в комісії Головного управління Д ержпраці у Запор ізькії! області Н П А О ІІ 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

Витяг з протоколу №  2/2-20 ГН -Т від 17.02.2020 р.



Робітники маю ть проф есійну підготовку, здобуту в спс ціалізованих навчальних закладах.

Електрозварник Турчаненко В.В. на п ідставі_ результатів випробувань, проведених у 
відповідності з П равилам и атестації зварника, затвердж еними Держнаї лядохоронпраці України 
від 19.04.96 за № 61. пройш ов атестацію  в ТОВ ПНГІ «Коксохімтегіломонтаж» згідно ІШАОГІ 
0.00-1.80-18. Н П А О П  0.00-1.81-18. ДСТУ Б .В .2.6-199;2014. Д БН .В -2.5-20-2001. Допущ ений до 
ручного дугового зварю вання покритим електродом сталевих, несучих і огороджую чих 
конструкцій, вантаж опідіймальних кранів, парових і вод огрійних котлів, трубопроводів пари та 
гарячої води, посудин, що працю ю ть під тиском, систем газопостачання.

Протокол № 23 від 18.02.2020 р. Посвідчення звариика .№ .22-ДН -58. дійсне до 18.02.2022 р.

Електрозварник К арасік І.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідносі і з 
Правилами атестації зварника, затвердженими Д егж н а глядохоронпраці України від 19.04.96 за 
№ 61. пройш ов атестацію  в ТОВ ПНГІ «К оксохімтегіломонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.80-18. 
НПАОП 0.00-1.81-18. ДС ТУ  Б.В .2.6-199:2014. Д БН .В -2.5-20-2001. Д опущ ений до ручного 
дугового зварю вання покритим електродом сталевих, несучих і огородж ую чих конструкцій, 
вантаж опідіймальних кранів, парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, 
посудин, що працю ю ть під риском, систем газопостачапня.

Протокол № 23 від 18.02.2020 р. П освідчення зварника №  23-ДН -58. дійсне до 1 8.02.2022 р. 
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.

На виконання вимог Закону У країни «Про охорону праці» га Н ІІА О П  0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
№  Об/ОГІ від 10.03.2020 р. у Ф ОП Турчаненко В.В. створ єна комісія з перевірки знань працівників 
з питань охорони праці у складі:

- Голова ком ісії________ -  ф ізична особа-підприємець Турчаненко В.В.
Члени ком ісії________ -  інж енер Карасік І.В.

- майстер Крекнін К.А.

У ФОП Турчаненко В.В. у відповідності до вимог ст . 20 Закону У країни «Про охорону праці» 
наказом №  05Ю П від 10.03.2020 р. створена служ ба охорони праці. Ф ункції служби охорони 
праці залиш аю  за собою.

Наказом №  0 8 /Р П  від 10.03.2020 р. відповідальною  особою  за справний стан та безпечну
експлуатацію  електрогосподарства призначено майстра Крекніна К.А._________________________
наявністю служби охорони праці,

У ФОП Турчаненко В.В. наказом №  09Ю П від 10.03.2020р. затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони п рац і:

- Інструкція з охорони праці електрозварника.

Тексти інструкції є стислими, зрозумілими і не допускаю ть р ізних тлумачень. Інструкції по формі 
і змісту відповідаю ть вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Полож ення про розробку інструкцій з 
охорони праці».

Ведеться внутріш ня документація по дотриманню  вимог техніки безпеки та охорони праці. 
Наданий перелік ж урналів з охорони праці та пож еж і[ої безпеки, який ведеться у Ф О П 
Турчаненко В.В.:



Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Ж урнал реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці.
Ж урнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Ж урнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
Ж урнал обліку робіт по нарядам-допускам  та розпорядж енням.

Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансф орматорів та
ін._______________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищ еної небезпеки забезпечується:

проведенням навчання і перевірки знань в ком ісії Ф ОП Турчаненко В.В. з питань 
охорони праці;
до роботи допускаю ться особи не молодш і за  18 років, які маю ть відповідну 
кваліфікацію ;

- проведенням  вступного інструктажу, інструктаж у на робочих місцях._________________ _
експлуатаційної документації,

У відповідності до Н П А О П  0.00-4.01-08 «П олож ення про порядок забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям  та інш ими засобами індивідуального захисту», та  наказу №  02 /Р П  від 
05.03.2020 р„ працівники Ф ОП Турчаненко В.В.. які виконую ть роботи з підвищ еною  
небезпекою  забезпечені спецодягом: трансф орматор зварю вальний ТД М -140 - 1 шт., ш ланговий 
ізолю ючий протигаз П Ш -1С -  2 шт., лампа ЛБВК -  2 ш т„ газоаналізатор -  1 ш т„ монтажні 
пояса 2ПЛ2 -  2 шт., спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, 
боти ш кіряні, спецвзуттям  та інш ими засобами індивідуального захисту. Засоби 
індивідуального захисту відповідаю ть вимогам Технічного реглам енту засобів індивідуального 
захисту, затвердж еного П остановою  КМ У  № 761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до Н П А О П  0.00-1.15-07 устатковання та обладнання для верхолазних та 
висотних робіт пройш ло випробування статичним та динамічним  навантаж енням комісією
ФОП Турчаненко В.В.: пояси запобіж ні 2ПЛ2. акт №1 від 11.03.2020р._________________________

засобів індивідуального захисту,

Ф ОП Турчаненко В.В. має в наявності необхідну норм ативно-правову базу для виконання 
зазначених робіт, м атеріально-технічна база та  навчально-м етодичне забезпечення 
Закон У країни «Про о б ‘єкти п ідвищ еної небезпеки».
Закон У країни «Про охорону праці».
П останова КМ У  № 1107 від 26 .10 .11р. «П орядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної 
небезпеки та на експлуатацію  (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної 
небезпеки».
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету М іністрів У країни від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 
26 жовтня 2011 р. № 1107 (затвердж ені постановою  Кабінету М іністрів У країни від 07 лютого 
2018 р. № 48).
НПАОП 0.00-2.01-05 П ерелік робіт з підвищ еною  небезпекою .
НПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАО П 0.00-1.17-13 П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. 
НП А О П  0.00-7.17-18 М інім альні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці 
НПАО П 0.00-4.21-04 Типове полож ення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове полож ення про навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове полож ення про комісію  з питань охорони праці підприємства. 
НПАО П 0.00-4.15-98 П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці.
НП АО П 0.00-6.03-93 П орядок опрацю вання і затвердж ення власником нормативних актів, що 
дію ть на підприємстві.



НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників.
НПАО П 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт»______________________________________________ __ ______
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

У ФОП Турчаненко В.В. є кабінет з охорони праці, оснащ ений; інформаційними стендами, 
технічними засобами м акетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з 
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці, графіки проведення 
інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпш ення стану 
умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і 
небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби 
захисту від них тощ о. Є в наявності бібліотечний фонд, який вклю чає законодавчі та нормативно- 
правові акти з охорони праці, акти з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та 
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні вид ання та інші інформаційні матеріали. 
Наказом №  11 від 11.03.2020 року відповідальність за організацію  роботи кабінету охорони праці 
залиш аю  за собою . Ж урнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та 
ін. відповідаю ть вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом №  12 від 11.03.2020 
року відповідальність за актуалізацію , облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в
нормативну_______ документацію _______ з_______ охо рони_______ праці________залиш аю______ за
с о б о ю ._____

печення.

Турчаненко В.В. 
(ініціали та прізвище)

Д екларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів господарю вання у територіальному 
органі Д ерж праці 2020 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 підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.”.


