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ДЕКЛАРАЦІЯ — 2 4 КВІ 2020
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця__________________________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

м ісцезнаходж ення, код згідно з Є ДРП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону.

телефаксу, адреса електронної пошти;

__________Фізична особа -  підп риємець Попінанченко Олег Ю рійович, паспорт серія А11 237099,
для ф ізичної особи  - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, 
30.03.2004р.._________________________________________ _________________________________________

ким і коли виданий,

500055, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул М ухіной, б уд . 15 кв. 134,________________ _
місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3205212178.,
реєстраційний номер облікової картки платника

тел. :+ 3(067)665-06-49; ро ріпапс1іепко87и^цгпаі.согп__________________ _________ ___________ __
податків, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______ _________________________ територія України_________ ________________________ ___ і-. ....  „
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ...... не провод ився

( найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,_________________________________________________ ______________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

фізична особа -  підприємець ____ П опінанченко_____ Олег ___Юрпіовпч.
або ф ізичної 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 роби 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висот і понад. [ З  метра;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, трубопроводах);
-роботи верхолазні;
-зварювальні роботи;
-роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; 
-зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцненіія їх аварійних частин;
-газополум’япі роботи;
-зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезгіеч н и \ і г азом (к и се н ь, \ \ рої і а 11 /
бутаном)_____________________________________________________________________ ___________ __________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,



ісудини. що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива__________________________________________________

устатковання підвищеної небезпеки,
(балони із стисненим, зрідженим газом (кисень газоподібний - 2 од., пропан-бутан - 2 од.._____

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
країна виробник Україна)._____________________________________________ ____________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 4. на яких існує, підвищений ризик виникнення травм: 4______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд (приміщень): 1. м. Кривий Ріг, вул Мухіной. буд.15 кв. 134
виробничі дільниці -  згідно договорів підряду.__________________________________ _ _________

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

Інші відомості: Фізична особа -  підприємець Попінанченко Олег Юрійович: покрівельник 
Кротіков Олександр Сергійович: Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних Шипін 
Олександр Вікторович: Електрогазозварник Капаклі Іван Степанович - пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та НПАОП в Приватному Закладі 
«Центр Професійної Освіти і Навчання» м.Кривий Ріг, згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» пройшли 
навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в 
разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ «ЦПОН» №003/4.20- 
2020 від 16.01.2020р.(Попінанченко О.ЮЛ. №151/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Кротіков О.СЛ . № 
130/4.20-2020 від 05.03.2020р. (Шипін О.В.. Капаклі І.СЛ:

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол ПЗ 
«ЦПОН» №001/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.ЮЛ. №149/4.20-2020 від 11.03.2020р. 
(Кротіков О.СЛ. № 128/4.20-2020 від 05.03.2020р. (Шипін О.В.. Капаклі І.СЛ:

-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «ЦПОН» №007/4.20- 
2020 від 16.01.2020р.(Попінанченко О.ЮЛ. №155/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Кротіков О.СЛ. . № 
162/4.20-2020 від 13.03.2020р. (Шипін О.В.. Капаклі І.СЛ:

-на знання з питань пожежної безпеки (пожежно -  технічний мінімум), перевірені знання з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких 
належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ «ЦПОН» №147 від 
05.03.2020р. (Попінанченко О.Ю.. Кротіков О.C.. Капаклі І.СЛ:

-НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека у будівництві» - протокол ПЗ «ЦПОН» №017/4.20-2020 від 16.01.2020р. 
(Попінанченко О.ЮЛ. №190/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Кротіков О.С.. Шипін О.В.. Капаклі І.СЛ: 

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - протокол ПЗ «ЦПОН» №009/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.ЮЛ. № 
158/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Капаклі І.С.. Кротіков О.СЛ:

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» протокол ПЗ 
«ЦПОН» №018/4.20-2020 від 16.01.2020р.(Попінанченко О.ЮЛ №170/4.20-2020 від 11.03.2020р. 
(Капаклі І.СЛ:

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
протокол ПЗ «ЦПОН» №007/4.20-2020 від 16.01,2020р.(Попінанченко О.ЮЛ. №171/4.20-2020 від 
11.03.2020р. (Кротіков О.С.. Шипін О.В.. Капаклі І.СЛ:

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «ЦПОН» 
№005/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю. -IV група з електробезпеки, до та понад 
1000В). №153/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Кротіков P.C.- III група з електробезпеки, до 1000В). № 
132/4.20-2020 від 05.03.2020р. (Шипін О.В.. Капаклі І.С.- II група з електробезпеки, до 1000В): 

Наказом №2 від 25.03.2020р.- фізична особа -  підприємець Попінанченко О. Ю.. атестований 
на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці. НПАОП та ПБ, видає та 
затверджує нарягти-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідних форм - 
призначений, як керівник, відповідальною особою:

- за електрогосподарство:



- за пожежну безпеку підприємства;
- за безпечне проведення робіт на висоті, верхолазних робіт, використання, облік, зберігання у 

справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів;
- за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах);
- за безпечне зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
- за експлуатацію (застосування) посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, зберігання 

балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутаном);
- за безпечне виконання зварювальних, газополум’яних робіт, за протипожежний стан і 

безпечну експлуатацію засобів пожежогасіння на об’єктах при виконанні робіт;
- за безпечне виконання робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів, 

вантажопідіймальних механізмів і відповідного обладнання.
Тим же наказом №2 від 05.03.2020р із числа робітників, які мають відповідну підготовку:
- до виконання робіт по переміщенню вантажів за допомогою вантажопідіймальних кранів 

допущено стропальника - Шипіна О.В.;
- до виконання робіт з робочої платформи підйомника допущені - Попінанченко О. Ю.. Кротіков 
О.C.. Шипін О.В.;
- допущених до виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних робіт - Попінанченко О.Ю.. 
Кротіков О.С.. Шипін О.В., Капаклі І.С.;
- допущених до експлуатації балонів - Попінанченко О.Ю., Капаклі І.С._______________

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

Наказом №1 від 25.03.2020р. функції служби охорони праці -  покладено на ФОП Попінанченко 
О.Ю. який має відповідну підготовку з питань ОП та НПАОП.

наявністю служби охорони праці,
Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується 

інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці та затверджені, введені 
в дію наказом по Підприємству від 25.03.2020 № 3, а саме: №1 -при проведення робіт на висоті, 
верхолазних робіт. №2 -  при виконанні робіт в траншеях, котлованах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах); №3 - при виконання зварювальних, газополум’яних робіт. №4 -  при виконанні 
робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників: №5 -при 
експлуатації (застосуванні) зберіганні посудин, що працюють під тиском, балонів: №6 -  при 
виконанні зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин №7 -  
для покрівельника; №8 -  для електрогазозварника; №9 -  для монтажника з/б та стальних 
конструкцій.
Задіяні при виконанні робіт працівники мають наступну кваліфікацію:
-Попінанченко Олег Юрійович - за кваліфікацією технік (диплом КТУ НР№ 30154372); додатково 
має Свідоцтво машиністу автовишки та автогідропідіймача ПЗ «ЦПОН» №116-20-04 
-Кротіков Олександр Сергійович -  СвідоцтвоПЗ «ЦПОН» №104-19-02 покрівельник 4розряду; 
посвідченням ПЗ «ЦПОН» допущений до верхолазних робіт посвідчення №225-19-14, 
посвідченням ПЗ «ЦПОН» допущений до виконання робіт з робочої платформи підйомника 
посвідчення №209-19-19
-Шипін Олександр Вікторович - Свідоцтво ПЗ «ЦПОН» №490-18-09 Монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних 4розряду, свідоцтво 162-20-03 Стропальник 3-го розряду; 
посвідченням ПЗ «ЦПОН» допущений до верхолазних робіт посвідчення №2736 
-Капаклі Іван Степанович - Свідоцтво ПЗ «ЦПОН» №490-18-11 Електрогазозварник 4розряду, 

посвідченням ПЗ «ЦПОН» допущений до верхолазних робіт посвідчення №2738, посвідченням ПЗ 
«ЦПОН» допущений до експлуатації балонів посвідчення №1345

Наказом №4 від 25.03.2020р. затвердженні положення та програми інструктажів, а саме: 
-Положення про Систему управління охороною праці;
-Положення про службу ОП;
-Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформляються НД: 
-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;
-Програма вступного інструктажу;
-Програма первинного/повторного інструктажу.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони праці: Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з



-тань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної
безпеки; Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків; Журнал протоколів
перевірки знань; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та 

наглядні посібники з експлуатаційного використання інструменту, яке використовується при 
виконанні заявлених робіт.

Застосування механічних підіймачів та будівельних підйомників під час виконання робіт 
здійснюється згідно вимог чинного законодавства з укладанням відповідних договорів оренди 
(ДОГОВІР оренди №3 від 09.01.2019р. (безстрокова пролонгація) з ТОВ «ПЕККАНІСКА», яке має 
відповідні дозволи на експлуатацію:
- №1700.16.32 від 02.07.2016р. - підйомник колінчастий дизельний Haulotte НА260РХ, країна 
виробник Франція;
- №2072.18.32 від 24.07.2018р.- підйомники пересувні зі стрілою вертикальною телескопічною 
моделі Star6AC. підйомники самохідні з висувною платформою моделі Optimums, Compakt8. 
CompaktlO, НА16-41РХ виробник Франція, DINQ150T(180T) виробник Фінляндія, DINQ240RXT 
(260RXT) виробник Фінляндія та інші моделі;
- №1406.16.32 від 02.06.2016р. - підйомники ножичні самохідні H15-18SX. підйомники стрілові 
самохідні Haulotte. JLG. COMPACT виробник Франція, DINО виробник Фінляндія та інші моделі)

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним, зберігаються у приміщеннях, які відповідають 
вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і 
порожні балони зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено.

На поставку балонів з промисловими газами підприємство заключило договір з 
спеціалізованим підприємством ТОВ «Дніпропромсінтез» та за необхідності ним і ремонтуються - 
договір поставки № Д-21. Р-21 укладені від 20.03.2020р.. (підприємство має відповідні дозволи на 
виконання роботи підвищеної небезпеки; Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 
1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018. з продовженням до 05.11.2023. Дозвіл № 
302.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017. з 
продовженням до 07.07.2022. Дозвіл № 300.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, 
терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017. з продовженням до 07.07.2022. Дозвіл № 299.12.15 на 
виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017. з продовженням 
до 07.07.2022).

Під час заявлених робіт використовується: комплект газополум'яної апаратури (протоколи 
випробувань від 11.03.2020р. ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС»), зварювальне обладнання -  інвертор 
ТІТАН; електричні дрилі Bosh. Dewolt: кутові шліфувальні машини МАКІТА. Dewolt; 
продовжувач; перфоратор Макіїа, Bosh, апарат високого тиску Дніпро -  проходять випробування 
опору ізоляції ТОВ «БІЗНЕСІННОВАЦІЇ»(Свідоцтво №08-040/18 від 05.12.2018р). Риштування 
типу Витпка-ТУРА. зав.№01. 2014р.в.. Україна, драбини, помости, тощо; Опалубка комплектна 
щитова Будмайстер зав№02. 2017р.в. Україна, вимішувач розчину Будмайстер зав№03. 2019р.в. 
Україна експлуатуються згідно вимог чинного законодавства та паспортів.

експлуатаційної документації,
Працівники ФОП забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 

відповідно до діючих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості, в тому 
числі для виконання верхолазних робіт. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до 
встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313, відповідно діючих нормативно 
правових документів. Пояси запобіжні лямкові комбіновані моделі 1ПЛ-К - стропів з карабіном до 
них. Україна (2 од.), відмітка ОТК у паспорті про випробування від 25.02.2020р..захисні окуляри, 
респіратори пилозахисні. 4 од.. Україна: зварювальні щитки із захисним світлофільтром, каски 
захисні універсальні. Україна. 4 од.: повні маски. 2019 р.в.. Україна. З од.і таке інше. Під час 
виконання робіт в замкнутому просторі застосовується протигази шлангові з рятувальними 
мотузками ПТП-1 (1один..2019 р.в.. Україна) - використовується за призначенням, у технічно 
справному стані та видається працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів 
застосування та використання 313. про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, 
згідно НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та експлуатаційних документів
виробника.__________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,



ФОП забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон України «Про охорону праці», -
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»._-НПАОГ1 0.00-4.21-04 «Тинове
положення про службу охорони праці». -НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положеніія про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», -НПАОП 45 .2-7 .02-12 Д Ы 1 А. 3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». -111 і ДО 11 0 .00-6.03-93 
«Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що 
діють на підприємстві», -НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників». -НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці». -НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском». -НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання». -НПАОП 0.00-1 .15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». -НПАОП 0.00 -1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». -НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». -НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», -НАПБ А.01.001-2014 «І Іравила
пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується..на роботи підвищеної небозі ІСКІГ які
декларуються.

Реєстр діючих НПАОП на підприємстві затверджено наказом №5 від 25.03.2020р.
В Фізичної особи -  підприємця Попінанченко Олега Юрійовича є в наявності куток Охорони 

праці, який поновлюється нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними прогрцд^аіШ=птта^ктажів. необхідною для консультацій працівників з 
питань трудового законодавства

Матеріально-технічна От там законодавства з питань охорони праці і
промислової безпеки, під чаґш дек л арую ться._________________ _

нормативно-ггоаа щ ічної бази навчально-методичного забезпечення)

О .Ю. Попінанченко 
(п ідпис) (ініціали та прізвищ е)

ОЛ____0 4 ________2 0 1 0 р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці д С У  2 0 ^ ^ .  № ^

Примітки: 1. Ф ізична особа  - підприєм ець своїм підписом надає згоду  на обробк у 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 ном ер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особам и, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідном у органу 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.


