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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам^.БЕР 2020 _2 о
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРПОУ,
прізвище, ім ’я та по батькові керівника,номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

__________ Фізична особа-підприємець ЗАБАЛУЄВ ОЛЕКСАНДР В Я Ч Е С Л А В О В И Ч _________
для ф ізичної о соби — підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові,

паспорт, серія АК № 990084, виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України
____________________________в Дніпропетровській обл., 11.08.2000р.___________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

_________ 50038, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. В одоп’янова, буд. З кв. 164________
місце проживання,

____________ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3046011059____________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

______________________________ тел. (096) 751-61-44, otitb.reoil@gmail.com _____________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

_____________________________________ територія України_____________________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди:
ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», строк дії до 24.04.2020, № ОПН-3780 від
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

24.04.2019, № ОПН-6858 від 24.04.2019, № ОПН-6754 від 24.04.2019р._______________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці___________ не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я , ______________________________________________________________________ _________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

____________________ фізична особа-підприємець Забалуєв Олександр В ячеславович_________ і
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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:
- зберігання балонів, цистерн та інших ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним (кисень,
пропан-бутан) газом:___________________________________________________________ __________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.__________________________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки
та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,
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тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походж ення,
які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: - 24, кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: - 4;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

1 адміністративна
та виробнича споруда 1) Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг
вул. Конституційна, 16/2: 2) Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг вул. Бикова, 19:
3) Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг вул. Залізничників, 40: 4) Дніпропетровська обл.
м. Кривий Ріг вул. Нікопольське шосе, За.___________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- фізична особа-підприємець, інженер з охорони праці в порядку сумісництва - Забалуєв
Олександр В ячеславович: майстер АЗС- Наумов Олександр Ігорович; енергетик Кулініч
Віталій Вікторович пройшли навчання в ТОВ Навчально-курсовому центрі «Моноліт» та ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат» м. Кропивницький, перевірка знань під головуванням членів
комісії Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області і Головного управління Держпрапі у Кіровоградській області, а
також членів комісії Державної інспекції енергетичного нагляду у Кіровоградській області:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 936 від
26.07.2019р.. № 1406 від 18.10.2019р.):_______________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15. «Правил безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу
№ 1474 від 25.10.2019р.):____________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (витяг з
протоколу № 1439 від 18.10.2019р.):________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18. «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском» (витяг з протоколу № 1015 від 20.10.2019р.);_____________________________
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (витяг з протоколу № 1005
від 02.08.2019р.. № 1539 від 01.11.2019р.);________________ __________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» (витяг з протоколу № 1482 від 29.10.2019р.);___________________________________
НПАОП
40.1-1.21-98
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів» (витяг з протоколу № 937 від 26.07.2019р., № 1407 від 18.10.2019р.);____________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(витяг з протоколу № 1388 від 07.05.2019р.);________________________________________________
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок (витяг з протоколу № 1445 від 24.10.2019р.);__________________________
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт (витяг з протоколу № 1475 від 25.10.2019р.);__________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоровя при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (витяг з
протоколу № 1481 від 29.10.2019р.);_________________________________________________________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (витяг з протоколу
№ 937 від 26.07.2019р., № 1407 від 18.10.2019р.).____________________________________________
Наказом № 22-ТБ від 21.10.2019 майстра АЗС Наумова Олександра Ігоровича
призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання що працює
під тиском який пройшов навчання і первірку знань з НПАОП 0.00-1.81-18. «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 1015 від

під тиском який пройшов навчання і первірку знань з НПАОП 0.00-1.81-18. «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 1015 від
20.10.2019р.) перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Кіровоградській
області______________________________________________________________ ___________________ _
Наказом № 22«В»-ТБ від 21.10.2019 майстра АЗС Наумова Олександра Ігоровича
призначено відповідальним за безпечне ведення робіт, що виконуються на висоті понад 1,3
метра, який пройшов навчання і первірку знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 1388 від 11.10.2019р.) перевірка
знань комісією Головного управління Держпраці у Кіровоградській області________________
На час відсутності (відпустка, відрядження, хвороба) майстра АЗС Наумова Олександра
Ігоровича відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання що працює
під тиском та за безпечне ведення робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, виконання
його обовязків відповідно до наказу № 23-ТБ від 21.10.2019 покладено на енергетика Кулініча
Віталія Вікторовича який пройшов навчання і первірку знань з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу №
1015 від 20.10.2019р.) та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» (витяг з протоколу № 1388 від 11.10.2019р.) перевірка знань під головуванням
та членів комісії Головного управління Держпраці у Кіровоградській області.______________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 23-Р від 19.10.2019 р. створена служба з охорони праці. Тимчасово функції
інженера з охорони праці в порядку сумісництва покладені на фізичну особу-підприємець Забалуєв Олександр В ’ячеславович (наказ № 24-Р від 19.10.2019 р.).____________
Працівники підприємства ФОП Забалуєв О.В. проходять навчання та перевірку знань
питань охорони праці в ТОВ Навчально-курсовому центрі «М оноліт» м. Кривий Ріг та ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат» м. Кропивницький._______________________________________
Також на підприємстві розроблені: Положення про систему управління охороною праці
(наказ про перегляд та затвердження № 16 від 05.01.2019р.); Положення про службу охорони
праці (наказ про перегляд та затвердження № 25 від 03.01.2019р.); Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження № 17 від 09.01.2019р.); Положення про порядок виконання робіт із підвищеною
небезпекою (наказ про перегляд та затвердження № 04 від 09.01.2019р.);___________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження № 05 від 09.01.2019р.);
____________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та
затвердження № 06 від 09.11.2018р.);
Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт (наказ № 13 від
10.01.2019р.);
Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт - 20 шт„ в тому числі
інструкція з охорони праці під час зберігання цистерн та інших ємностей із зрідженим,
вибухонебезпечним газом № 14 (затверджена та введена в дію згідно затвердженого наказу
№ 12 від 10.02.2019) та інструкція з охорони праці під час виконання робіт, на висоті понад 1,3
метра № 15 (затверджена та введена в дію згідно затвердженого наказу № 12 від 10.02.2019).
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 робочомі місці; журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з
питань охорони праці;журнал навчання з питань охорони праці; журнал обліку видачі
інструкцій з охорони праці на підприємстві; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на
підприємстві; журнал реєтрації інструктажів з питань пожежної безпеки; журнал видачі
запобіжних пристроїв таіндивідуальних засобів захисту; журнал обліку та зберігання засобів
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захисту; журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв; журнал обліку
видачі наряду-допуску на виконанння робіт підвищеної небезпеки._________________________
наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація відповідно до «Правил
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та «Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті»У 2019 році всим ємностям, експертом технічним
НВФ «Промсервісдіагностика» проведено первинний технічний огляд. Також, балони,
цистерни та інші ємності для зріджених газів забезпечені паспортами. Проводиться
періодичний технічний огляд де всі результати заносяться в журнал нагляду підприємством
яке виконувало даний огляд. Із ТОВ «Дніпропромсінтез» 10.01.2020р. укладено договір
поставки № 126/3 на поставку газів та укладено договір підряду № Р -126/3 щодо ремонтних
робіт. Договори вважаються кожного разу автоматично продовженими до 31 грудня
наступного року включно.________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

Працівникам підприємства для забезпечення безпеки та захисту здоров’я забезпечується
придбання, комплектування, видача та утримання засобів індивідуального захисту з
урахуванням вимог Н ПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», а саме:
костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на Іміс.), каска захисна (до зносу),
підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка
утеплена (на 36 міс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.). На кожного
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і поверненя
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.___________ __________________
В наявності необхідні засоби індивідуального захисту: пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із
стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, страхувальні, опорні та допоміжні канати, уловлювачі
з вертикальними канатами, фал запобіжний 1ФК, сітки захисні, стрічки сигнальні, каски
захисні універсальні, страхувальні, опорні та допоміжні канати (акт випробування від
10.10.2019р.), уловлювачі з вертикальними канатами, запобіжні. Усе обладнання та 313
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог
Законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом № 33-ТБ від 20.10.2019 р.
створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого устаткування що використовуються
під час виконання робіт на висоті.________________________________________ ______________ _
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.004.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»,
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на. висоті»,
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом», НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці «Охорона праці
і промислова безпека у будівництві» (ДБН), НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під
час вантажнорозвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
та інші необхідні в межах підприємства друковані нормативно-правових актів з охорони праці
відповідно до покажчика НПАОП._______________________________ ___________________________
На підприємстві розроблені та затверджені графіки проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці. Також, 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. У кабінеті охорони праці розташований
«Куток охорони праці» та бібліотека яка складає відповідні примірники нормативно-правових

актів з охорони праці, інструкцій експлуатаційних та з охорони праці. Також,
;працівників до електронного журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці».
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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.”.

