
\ Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

охорони праці

Відомості про роботодавця_____________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;
________Фізична особа -  підприємець Піддубний Данило Юрійович, паспорт серія АО№ 290092,

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
виданий Ц-Міським РВ у м. Кривий Ріг ГУ ДМСУ в Дніпропетровській області 23.09.2015 р.,

ким і коли виданий,
50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Центрально-міський р-н, вул Дюма, буд.20,

місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3016315478,________________________

реєстраційний номер облікової картки платника
тел. :+ 3(067)586-23-68; montai.kT@gmail.com___________________________________________ .

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
______________________________ територія України__________________________________________
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 додатку 1 до порядку та 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року зі змінами N 75 від 11.02.2016 в 
редакції від 04.03.2016р. страхування не проводиться, так як Фізична особа -  підприємець 
Піддубний Данило Юрійович не є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.04.2020р._____
(дата проведення аудиту)

Я,__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

__________фізична особа -  підприємець Піддубний Данило Юрійович,
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 траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах);____________________
-земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій;______________________________________________________________________________
-маркшейдерські роботи; _______________________________________________________________
-роботи верхолазні:_______________________________________________________________________
-роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти;
-зварювальні роботи;______________________________________________________________________
-роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; 
-газополум’яні роботи; ___________________________________________________________________
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-зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутан) 
-монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

устатковання напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання):_______________
вантажопідіймальні крани та машини:_________ ______________________________________
технологічні транспорті засоби:__________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива_________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
(балони із стисненим, зрідженим газом (кисень - 2 од., пропан-бутан - 2 од. країна виробник
Україна):_____________________________________________________________________ ___________

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

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

кількість робочих місць: 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 8______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

кількість будівель і споруд (приміщень): 1, м. Кривий Ріг, Центрально-міський р-н. вул Дюма, 
буд.20, виробничі дільниці -  згідно договорів підряду.

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

Інші відомості: Фізична особа -  підприємець Піддубний Данило Юрійович, начальник 
дільниці Васюта Олег Анатолійович, майстер Сніжко Дмитро Юрійович - 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» №167/4.20- 
2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
ПЗ «ЦПОН» №165/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «ЦПОН» №168/4.20- 
2020 від 11.03.2020р.:

-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» 
№162/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-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» №190/4.20-2020 від 11.03.2020р.: 

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» - протокол ПЗ «ЦПОН» №177/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо - розвантажувальних робіт» - 
протокол ПЗ «ЦПОН» №208/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 0.00-1.62-12»Правила охорони праці на автомобільному транспорті - протокол ПЗ 
«ЦПОН» №209/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-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» № 170/4 .20-2020 від 1 1.03.2020р :

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
протокол ПЗ «ЦПОН» №168/4.20-2020 від 11.03.2020р.:

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «ЦПОН»
№168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Піддубний Д.Ю. -V група з електробезпеки, до та понад 1000В.



Вас юта О.А. -IV грміа 'і електробезпеки. ло та понад .1000В. С ніжко Д .!()..- 111 група /і 
с.ісктрі> бсзііски^ло І 00 0 В ).

1 Іаказом №  4 віл 02.04.2020р. призначено відповідальних осіб:
• майстра С ніжко Д .Ю ., атестованого па знання нормативно-правових.і законодавчих

актів з охорони праці та Н П А О П . __призначено відповідальною особою за безпечне
виконання робіт з оформленням наряду -донуску відповідііої фі>рми. а саме:

- за безпечне проведення робіт на висоті, верхолазних робіт, використання, облік, зберігання \ 
справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів, із 
ч исла робітників, допущено до виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних робіт - 
Маляренко В .М ., Оскаленко І. І .. Кур 'ята В.І.;

- за безпечне виконання робіт - роботи в __траншеях.....котлованах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах):

- за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій, в тому числі за допомогою технологічних транспортних 
засобів:

-за безпечне виконання в ліючих електроустановках напругою понад 1000 В ..і в зонах дії
струму високої частоти:

- за безпечне виконання зварювальних, газополу уГ я і і их 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 та 
будівельних підйомників, вантажопідіймальних механізмі в і відповідного об: ііаднанпя. із числа
робітників до виконання робіт на об'екті по переміщенню__ вантажів за допомогою
вантажопідіймальних кранів допущено стропальником - Маляренко В.М .. який маг в ід п о від н у 
п ід го то вку , а також наказом визначено працівників! допущених до виконання робіт з робочої 
платформи підйомника -  М аляренко В .М .. О с каленко 1.1.. Кур 'ята В.І.

- за експлуатацію (застосування) посудин, що працюють під тиском понад 0,05 М І 1а.
зберігання балонів із стисненим.__зрідженим.__вибухонебезпечним газом (кисень.__пропан-
бутаном). допущені до експлуатації балонів із числа навчених працівників Маляренко В .М .. 
Оскаленко 1.1.:

- за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, технічному 
ро с л угову ванні. реконструкції машин, механізмів, устатковання підвищеної неосзпскіі

• устатковання напругою гюнад 1000 В (технологічне електрообладнання):
• вантажопідіймальні крани та машини:
• технологічні транспорті засоби:

• начальника дільниці Вас юту О.А., атестованого на знання атестованого___в
установленому _гіорядку на знання__І І Ь та І І І ІД О П 40.1-1.21-98 (V  група__з
електробезпеки, до та понад 1000 В)., призначено відповідальною особою;

-за видачу наряд-допусків на роботи підвищеної небезпеки:
- за електрогосподарство та пожежну безпеку підприємства:
- за безпечне виконання маркшейдерських робіт

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

1 Іаказом по нілпрш уіству № 2 від 02.04.2020р. функції служби охорони прані___покладено на
Ф О Н  Ніддубного Д .Ю .. який мас від по від ну  підготовку з пи іань ()1 1 і а 111ІАО І І.

Наказом № 1 від 01.04.2020р. по п ід п ри є мству переглянуті, затвердж ені та введені вд ію :
-1 Іоложення про Систему управління охороною праці;
-Положення про службу 011:
-Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформляються нарядом- 

д рн ус ко м :
-1 Іорядок проведення медичних оглядів працівників певних:

наявністю  с і \  ж о 11 охорони прані.



І Іаказом №’3 від 02.04.2020р. 'затвердженні__та__ введенні__в дію ноеадові інструкції
відповідальних інженерію - технічних працівників, в яких у встановленому порядку' відображені 
вимоїн з питань охорони праці.

1>сзнечне викопанії я робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентуються інструкці я м и з 
охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно ч вимогами I I I ІА ( ) 11 0.00-4.1 5-
98 І Іоложсння__про___розробку___інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом
Дсржнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №  9, які затверджені та введені в дію наказом но
11 ІД  11 рпгмс гву від 02.04.2020р. №  5. а саме: - №1 -при проведення робіт па висоті, верхолазних 
робіт.№ 2  -при використайні I I 'і запобіжних поясів та сіраховальних канатів. №3 при 
виконанні робіт в траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах): №4 - при 
виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розгашування 
підземних кому нікаціи;№;5 при виконання в діючих електроустановках напругою понад 1000 І? і
в зонах дії с іруму високої частоти: № 6 __при виконанні уіонгажу. демоніажу. налаї одженпі.
ремонт і, технічному обслуговуванні, реконструкції машин, механізмів, ус татковання напру гою 
понад 1000 В (технологічне електрообладнання): №'7 -■ при виконанні робіт з монтажу.
д е м о н тажу, 11 а л а і од же н н і.____ ремонті, ___технічному обслуговуванні._____ реконструкції
вантажопідіймальних • кранів та машин; №8 - нри виконанні робіт з монтажу, демонтажу, 
налаї одженні. ремоіпі. технічному обслуговуванні, реконст рукції технологічних транспортних 
засобів: №'9 - при виконання зварювальних, газонолум'яних робіт. №10 ■■■пожежної небезпеки та 
використання протипожежних засобів гасіння-вогнегасників; №1 І - нри виконанні робіт, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; №1*2 -при
експлуатації (застосуванні) зберіганні__п о с у д и н , щ о  працюють під тиском, балонів; №13 - при
виконанні маркшейдерських робіт: №14 - при роботі із застосуванням електричних, ручних 
машин та інструмент ів; №15 для підсобного робітника: №16 для електрогазозварника: №17- 
для елект ромон тера; №?І8 - для слюсаря-ремоіп пика та інші. Ведут ься журнали реч е грації та 
видачі інстру кцій з охорони праці у відповідності до професії та видів робіт, в т о м у  ч и с л і  при 
в 11 конанні дек, іарован і їх робіт та _и і ип.

1 Іри прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та 
небезпечні у м о в и  праці та проходять медичне обстеження. Довідки працівників, які підлягають 
попередньому медичному огляду нри прийомі на роботу (за формою додатку №7 до н.2.16 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) - видані спеціалізованими 
уіє д и ч н и м и  закладом ГОВ «Сімейна клініка ІІМ С», що підтверджують медичні довідки про 
проходження медичного огляду працівників від березня 2020 року. Працівники Підприємства, 
які зайнят і на роботах з підвищеною небезпекою, відповідно до статті 5 « І Ірава на охорону праці 
під час укладання трудового договору» Закону України «Про охорону праці» і Наказу 
М ін істерства охорони здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці від 23.09.1994 №? 263/121 Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному 
доборі, періодично проходять психофізіологічну експертизу в Т'ОВ «Сімейна клініка ІІМ С». що 
нідтверджено висновками за березень 2020 року.

Ведеться в і !у грі її 111 я доку уі єн та ці я по дотриманню вимог бсчиски та охорони праці: Журнал 
ре( с і рації всі міного інструктажу з питані, охорони праці: Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місій; Ж у рнал 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.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань 
охорони праці згідно ІІПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з пи тань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено наказом №  6 
від 03.04.2020р.. «І Іоложсння про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для 
перевірки знань з охорони праці.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:



Маляренко В.М. - диплом КГІТМЛ електрогазозварника 5 р. І ІР№44944205. посвідчення №04-2-2 
верхолаза Зр. допущений до верхолазних робіт, посвідчення №04-2-3 про д о п у с к  д о  виконання робіт 
з робочої платформи підйомника, посвідчення №04-2-4 про допуск до експлуатації п о с у д и н , що 
працюют ь під тиском; посвідчення №04-2-5 стропальника 3 р. допущений до виконання стропальних 
робіт.
Оскаленко 1.1. Свідоцтво ЦПІ1РК електромонтера 4 р. №264. посвідчення №'04-3-1 про і руну _ з 
електробезпеки IV  до та понад 1000В; посвідчення №'04-3-2 верхолаза Зр. допущений до верхолазних 
робіт, посвідчення №04-3-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника.
Кур'ята В.І.- Свідоцтво ЦППРК Монтажника з монтажу' технологічного обладнання 5 р. №113-1. 
посвідчення №'04-1-2 верхолаза Зр. допущений до верхолазних робіт, носвідчепіія №04-1-3 ііро 
допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, посвідчення №04-1-4 про допуск до 
експлуатації посудин, що працюють під тиском; посвідчення №04-1-5 стропальника 3 р. допущений 
до виконання стропальних робіт.
Сніжко Д.Ю.- диплом ІІ1II1РК Слюсаря ремонтника 4 р. І ІР№ 16585022. посвідчення №208 верхолаза 
Зр. допущений до верхолазних робіт;
В шннивецький Д.В. - диплом К І ІУ  магістр геодезії МІ9№'142184. посвідчення №00013 пройшов 
пере в ір к у  знань з питань О І І та Н І ІАОГ1.
Дубов Володимир Гснпадійович - свідоцтво 1.8-07-02 - машиніста екскаватора 5р. видане Н К К «КПі». 
18-07-03 - машиніст підйомнику 4р. видане Н КК  «КІН» - обслуговуючий персонал за договором 
оренди з ТОВ «Укрмонтажснецстрой».

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та нри експлуатації машин, механізмів. 
устатковання підвищеної небезпеки навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони 
праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі викону ваної ними роботи, 
в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи від 
06.04.2020 №1/20 - 12/20).__________________________________________________________________________

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та ІІІІЛ О ІІ персоналу затверджено 
наказом №7 від 03.04.2020р.;

Голова комісії: Піддубний Д.Ю. - ФОН, члени комісії: Васюта О.А. - начальник дільниці. 
Сніжко Д.Ю.— майстер

інструкцій про проведення навчання та інструктажу ч питань охорони прані.

В наявності с необхідна експлуатаційна доку ментація на обладнання, засоби виробництва та 
наглядні посібники з експлуатаційного використання інструменту, яке використовується нри 
виконанні заявлених робіт.

Драбини, риштування, засоби підмащування (Риштування стоякові приставні тину ЛС112000- 
40/70ц. зав.№961. 2016р.в.. Україна, оглянуто комісією підприємства та допущено в 
експлуатацію, згідно акту №1 від 06.04.2020р.

Вказані } декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками
підпрік мства. відповідно до П роектно технологічної доку у і є н та ції та розроблених__і

погоджених з підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. [З тому числі нри 
виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані, в 
зоні робіт. Застосування землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється 
згідно вимог чинного законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (ДО ГО В ІР  
оренди №'04/2020/0 від 06.04.2020р. з ГОВ «У КРМ О І ІТ'АЖСІ 114 ІГУД». яке маг відповідний 
дозвіл на експлуатацію №0606.19.12 (Підйомник автомобільний гідравлічний ВС-22-01 РІ ’) та 
Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охороїш 
праці реєстраційний №314.18.12 від І 1.07.2018р. (екскаватор навантажувач ,1СВ 4СХ Яіісіпа^гсг. 
2014 р.в.).

Галони 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 ІП ІА О П  0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповпсі і і 
і порожні балони зберігаються роздільно. Г алони з різними газами зберігаються відокремлено.



На поставку балонів з__ і іром цслов и м и і аза м и підприємство__заключило договір___ч
спеціалізованим підприємством Т О В  «Дніпронромсінтез» та за необхідності цим і ремонтуються
- договір поставки № ■ 25. Р -25 укладені від 07.04.2020р.. (нідпригмсгво ма< _в ідпові; |ні і  ю з  в о л и  на 
виконання робо ги підвищеної небезпеки: Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки №.' 
I [68 J_3 J0  терміном дії від 06.1 1.2013 до 03.1 1.2018, з продовженням до 05.1 1.2023. 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).

11 ід час заявлених робії використовуємся: комплект газопо.і\уі 'яної анара тури ( і іротоко. ні 
випробувань від 07.04.2020р. ТРИ  « ІІІД У С Т Р ІЯ С К РВ ІС » ), "

Ручні слесарні інструменти, інструменти для вимірювання та інші пристосування (домкрати
механічні, гідравлічні, зйомники гвинтові, тощо;__зварювальне обладнання__г  інвертор
зварювальний 1КХАС ТД-00-003 №'60804064: електрична дріль ударна ИД-950 зав. №  62; кутова 
шліфувальна машина [josh зав. .N'»41600; кутова шліфувальна машина МакКа зав.№?747443; 
кулова шліфувальна унніїина У ІІІМ -125/900 зав. №’42638967: _  продовжувач катуніка 50м: 
і.іерфоратор Макіїа зав.№° 72356451, під час роботи в електроустановках використовується: набір
інструментів з діелектричними рукоятками викруток шліцевих (2 од.), плоскогубців (4 од.)__:
проюкол випробування №1-04/20 від 07.04.2020р. ТО В «ЬП І ІКС ІЇ IIІОВА1 ЦЇ» (С відоцтво про 
атестацію №08-0040/18 від 05 12.2018р.). тощо;

експлуатаційної докумен гаїїіі,

І Ірацівники___ підпрік мства___забезпечені спецодягом.___ спецвзу ттям та___ засобами
індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають 
відповідні захисні влас півосі і. в т о у і у числі для виконання верхолазних робіт. На нідприсме і ві
впроваджене Регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і__перевірка
придатності ЗП. з видачою актів, відповідно діючих нормативно - правових документів. Пояси 
запобіжні - свідоцтво про прийняття №'№>000546 від 10.04.2020р, 000559 від 02.04.2020р. поясів 
. і я уі ковнх комбінованих моделі І ІІІ2-03-2-У та стропів з карабіном до них. Україна (2 од.).
виданого__ ГОВ__ «Ьсзнска Комплект»., о г л я н у т о  комісією підприємства та допущено в
експлуатацію, згідно акту №5 ВІД 06.04.2020р.: діелектричні рукавиці (протокол випробу вання 
№'2-04/20 в i j J ) 7.04.2 02 Op. J  ОВ «ЬП І IKC11I I ІО ВЛ Ц ІІ»  (Свідоцтво про атестацію №'08-0040/1 8 від 
05 4 2,201 8р.). зах цс н і о ку. і яр и і т а ке інше. Під час виконання робіт В замкнутому просторі
зас тосовус"ться наступні ТП: 11 роти гази__шлангові з__рятувальними мотузками І І І ІІ-1(2один.).
2019 р.в., Україна: респіраїори нилозахисні, 20 од.. Україна: каски захисні універсальні. Україна. 
8 од.: повні маски, 20 19 р.в.. Україна. 2 од.

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні 
окуляри і таке інше - використовуються за призначенням, у технічно справному стані та 
видасться працівникауі під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та 
використання засобів індивідуальної о захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або 
картці обліку. згідно норма тивних акт ів з охорони праці та експлуатаїпііних д о к у ментів 
виробника. Наказом №»8 від 06.04.2020р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, на відповідність вимогам нормативних документ ів.

засобів індивідуального захисту,

Ф ()І І забезпечено нормативно-правовою докумен тацію - (Закон України «Про охорону праці». - 
И П А О ІІ 0.00-2.01-05 «1 Іере.іік робіт підвищеної небезпеки». -НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці», -НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», -ІІПАОП 45.2-7.02-12 ДНІ 1 А.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - 
Н ІІА О ІІ 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». -Н1ІАОП 0.00-6.03-93 
«Про порядок опрацювання і затвердження власникоуі нормативних актів про охорону праці, що



діють на__ підприємстві». -П1ІАОП 0.00-7.11-12 «Загальні__вимоги стосовно__забезпечс пня
роботодавцями охорони праці.працівників». -НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту па робочому 
місці». 4 ІІІА О ІІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском». -НІІЛОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання». -НПЛ( )_І І 0.00-1.15-07 
«І Іравила охорони праці під час виконання робіт на висоті». -1I I ІАО ІІ 0.00-1.71 -13 «І Іравила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». - III1АОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». -111 ІАО І І 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації ел ектроуетановок споживачів». «Правила технічної експ.іуатації  електроустановок 
споживачів». П УК  «Правила улаїїпл'вання електроустановок», -1ІАІІІ) А.0 1,001-2014 «Правила
пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується__на роботи__підвищеної небезпеки, які
декларуються.

Реєстр діючих ІІГ1ЛОІІ зат верджено наказом №9 від 06.04.2020р.
В Ф ізичної особи - підприємця ГІіддубного Даиила Юрійовича є в наявності куток Охорони 

праці, який поновлюється нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами інструктажів, необхідною для консультацій працівників з 
питань трудовогозакощЩівства та охорони праці.

Матеріально-технічна :5аза відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці__[
г, які дек.іаруіоться.
іічноїбази, навчально-методичного забезпечення)

ІЧ:- \ • 0

Л .Ю.1 Ііддубний 
( ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20*64$. №

Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних і метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 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.".


