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Відомості про роботодавця ПРИ ВА ТН Е П ІДПРИЄМ СТВО «М АКС-СЕНА»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 49107, м. Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1, кв. 135________________________
місце знаходження

Код ЄДРПОУ: 34496837_________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

Директор М аксименко Сергій Ю рійович_________________________________________
прізвище, імя та по батькові керівника

Телефон: (056) 760 86 55__________________________________________________________________
номер телефону,

сепЦ2003 @икг.пеІ________________________________________________________________
номер телефону телефаксу, електронна адреса:
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;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або

,

___________ На території України, згідно договорів підряду_____________________________________
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків мож ливої шкоди Згідно додатку 1 до порядку та
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно
постанови кабінету м іністрів № 1788 від 16.08.2002 року страхування не проводиться, так як
підприємство не є о б ’єктом підвищ еної небезпеки_____________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 04.02.2020_____________ _
(дата проведення аудиту)

Я, М аксименко Сергій Ю рійович,______________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтвердж ую 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 роботи, що виконую ться на висоті понад 1.3 метра;_____________________
роботи в траншеях, котлованах, замкнутому просторі ( ємностях);_____________________________
земляні роботи, що виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні розташ ування підземних
комунікацій;__________________ ___ _______________________________________________________
обстеження, ремонт повітропроводів;_______ _____________________ ____________________________
зварювальні роботи._______________________________________________ ___________ ______________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Загальна кількість робочих місць: 6. в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик
виникнення травм 3__________________________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

1. Офісне приміщ ення орендовано в П П «Українська компанія з упрвління майном» договір від
2017 року № 40 за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Я рослава М удрого,27 майданчик №4
корпус№1___________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Директор, М аксименко С.Ю ., пройш ов навчання «Загальний курс з охорони праці» в ДП
«Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань законів та нормативних актів з
охорони праці в Головному управлінні Держпрапі у Запоріжській області (протокол від
19.02.2020 року № 4201________________________________________________________________
В ідповідальним за безпечне виконання робіт призначено головного інженера Білоус М.М.,
(наказ № 23/12/2019 від 22.12.2019). на час відсутності головного інженера Білоус М .М .,
призначено майстра Чимокос П.О.________________________________________________________
Головний інженер Білоус М.М ., пройш ов навчання «Загальний курс з охорони праці» в ДП
«Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань законів та нормативних актів з
охорони праці в Головному управлінні Держпраці у Запоріжській області (протокол від
19.02.2020 року № 420); економіст з договірних та претензійних робіт Д.Ю . Діденко, пройшла
навчання Загальний курс з охорони праці» в ДП «Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та
перевірку знань законів та нормативних актів з охорони праці в Головному управлінні
Держпраці у Запоріжській області (протокол від 19.02.2020 року № 420).
<
Директор. М аксименко С.Ю ., пройш ов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий
комбінат» та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(НПАОП 0.00-1.15-07) в комісії Головного управління Держпраці у Запоріжській області
(протокол №441 від 20.02.2020).
Головний інженер Білоус М .М .. пройш ов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий
комбінат» та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(НПАОП 0.00-1.15-07) в комісії Головного управління Держпраці у Запоріжській області
(протокол №441 від 20.02.2020).
Економіст з договірних та претензійних робіт Діденко Д.Ю ., пройш ла навчання в ДП
«Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань «Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в комісії Головного управління Держпраці
у Запоріжській області (протокол №441 від 20.02.2020).
М айстр Чимокос П.О., пройш ов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та
перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.1507) в комісії Головного управління Держпраці у Запоріжській області (протокол №441 від
20.02.2020).
Директор, М аксименко С.Ю ., пройш ов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий
комбінат» та перевірку знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та
пристроями» (НПАОПО.ОО-1.71-13) в комісії Головного управління Держ праці у Запоріжській
області (протокол № 452 від 20.02.2020).
Головний інженер Білоус М .М ., пройш ов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий
комбінат» та перевірку знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та
пристроями» (НПАОПО.ОО-1.71-13) в комісії Головного управління Держпраці у Запоріжській
області (протокол № 452 від 20.02.2020).
Економіст з договірних та претензійних робіт Діденко Д.Ю ., пройш ла навчання в ДП
«Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань «Правила охорони праці під
час роботи з інструментами та пристроями» (НПАОПО.ОО-1.71-13) в комісії Головного
управління Держ праці у Запоріжській області (протокол № 452 від 20.02.2020).
М айстр Чимокос П.О., пройш ов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та
перевірку знань «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»
(НПАОПО.ОО-1.71-13) в комісії Головного управління
Держпраці у Запоріжській області
(протокол № 452 від 20.02.2020).
Директор, М аксименко С.Ю ., пройшов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий
комбінат» та перевірку знань «Система стандартів безпеки праці. О хорона праці і промислова
безпека у будівництві». (НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А .3.2-2-2009) в комісії Головного управління
Держпраці у Запоріжській області (протокол № 545 від 28.02.2020).

Головний інженер Білоус М.М ., пройшов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий
комбінат» та перевірку знань «Система стандартів безпеки праці. О хорона праці і промислова
безпека у будівництві», (НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А .3.2-2-2009) в комісії Головного управління
Держпраці у Запоріжській області (протокол № 545 від 28.02.2020).
Економіст з договірних та претензійних робіт Діденко Д.Ю ., пройш ла навчання в ДП
«Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань «Система стандартів безпеки
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві». (НПАОП 45.2-7.02-12 Щ БН А .3.2-22009) в комісії Головного управління Держпраці у Запоріжській області (протокол № 545 від
28.02.2020).
М айстр Чимокос П.О., пройшов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та
перевірку знань «Система стандартів безпеки праці. О хорона праці і промислова безпека у
будівництві», (НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А .3.2-2-2009) в комісії Головного управління
Держпраці у Запоріжській області (протокол № 545 від 28.02.2020).
Директор, М аксименко С.Ю .. пройш ов навчання в ДП «Запоріж ський навчально-курсовий
комбінат» та перевірку знань з Правил Пожежної Безпеки в Україні, (протокол № 9 від
19.02.2020).
Головний інженер Білоус М.М ., пройшов навчання в ДП «Запоріж ський навчально-курсовий
комбінат» та перевірку знань з Правил П ожеж ної Безпеки в Україні, (протокол № 9 від
19.02.2020).
Економіст з договірних та претензійних робіт Діденко Д.Ю ., пройш ла навчання в ДП
«Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань з Правил П ож еж ної Безпеки в
Україні, (протокол № 9 від 19.02.2020).
М айстр Чимокос П.О.. пройш ов навчання в ДП «Запоріжський навчально-курсовий комбінат» та
перевірку знань з Правил П ожеж ної Безпеки в Україні, (протокол № 9 від 19.02.2020).
Директор, М аксименко С.Ю ., пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «П равила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №021 від 26.02.2020). Група
електробезпеки IV. Головний інженер Білоус М.М ., пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та
перевірку знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «П равила
технічної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №021 від 26.02.2020). Група
електробезпеки IV. Економіст з договірних та претензійних робіт Діденко Д.Ю ., пройшла
навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «П равила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
(НПАОП 40.1-1.21-98) в комісії Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області
(протокол №021 від 26.02.2020). Група електробезпеки IV._____________________________________
М айстр Чимокос П.О., пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) в комісії Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області (протокол №021 від 26.02.2020). Група електробезпеки IV._________
Директор, М аксименко С.Ю ., пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
«П равила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 028 від
21.02.2018).
Головний інженер Білоус М.М ., пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 028 від
21.02.2018).
Економіст з договірних та претензійних робіт Діденко Д.Ю .. пройш ла навчання в ТОВ «УК
СПЕКТР» та перевірку знань «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) в комісії Головного управління Держ праці у Дніпропетровській
області (протокол № 028 від 21.02.2018).

М айстр Чимокос П О ., пройш ов навчання в TOB «УК СПЕКТР» та перевірку знань «Правила
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 028 від 21.02.2018).
Директор. М аксименко С.Ю .. пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.1185) в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 127 від
22.06.2018). Головний інженер Білоус М .М .. пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та
перевірку знань «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
(НПАОП 0.00-5.11-85) в комісії Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області
(протокол № 127 від 22.06.2018). Економіст з договірних та претензійних робіт Діденко Д.Ю ..
пройш ла навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань «Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 127 від 22.06.2018). М айстр
Чимокос П.О.. пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань ««Типова інструкція
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 127 від 22.06.2018).
Директор. М аксименко С.Ю .. пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
«Правила безпеки системи газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 127 від 22.06.2018). Головний
інженер Білоус М .М .. пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань «Правила
безпеки системи газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 127 від 22.06.2018). Економіст з договірних
та претензійних робіт Діденко Д.Ю .. пройшла навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку
знань «Правила безпеки системи газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 127 від 22.06.2018). М айстр
Чимокос П.О.. пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань «Правила безпеки
системи газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 127 від 22.06.2018).
Головний інженер Білоус М .М ., пройш ов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувача» (НПАОП 0.00-1.83-18) в комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 110 від 18.06.2019).
Наказом № 03-03/01/2020 від 03.01.2020 року призначено головного інженера Білоус М.М..
відповідальною особу за безпечне виконання робіт на висоті, в транш еях та котлованах, за
безпечне виконання земляних робіт, шо виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні
розтятуван н я підземних комунікацій призначено; майстра Чимокос П.О.. відповідальною особу
за безпечне виконання зварю вальних робіт, за збереження в технічно-справному стані
інструменту.
Наказом № 11-03/01/2020 від 03,01.2020 року призначено відповідальним за справний стан,
безпечну_____ експлуатацію_____ електрогосподарства,_____ головного_____ інженера_____ Білоус
М.М.__________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
наявністю служби охорони праці,

Наказ про створення служби охорони праці № 15-03/01/2014 від 03.01.2014 року. Ф ункції
інженера з охорони праці покладено на економіста з договірних та претензійних робіт Діденко Д.
Ю.. наказ № 11-03/01/2020 від 03.01.2020 року. Наказом № 1-03/01/2020 від 03.01.2020 року
затверджений склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а саме: голова комісії директор М аксименко С.Ю .. члени комісії - головний інженер Білоус М .М .; економіст з
договірних та претензійних робіт Д.Ю . Діденко._____ В
ПП
«М АКС-СЕНА » наказом
№ 1003/01/2020 від 03.02.2020 року перглянуті і введені в дію:_______________________________________
- Положення про службу охорони праці. Положення про комісію з питань охорони праці,
Положення про систему управління охороною праці,______________________________ _ _ _ _______
- П оложення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці. П рограма вступного інструктажу з питань охорони праці.
Програма первинного
інструктажу з питань охорони праці, (наказ про затвердження № 2-03/01/2020 від 03.01.2020 р.);
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 10/01/2020 від
03.01.2020 р.);.), в тому числі: № 9 Інструкція з охорони праці при виконані робіт на висоті з

використанням спеціальних страхувальних засобів; № 10 Інструкція з охорони праці під час
виконання робіт на висоті; № 3 Інструкція з охорони праці при роботі з слюсарним
інструментом; №11 Інструкція з охорони праці надання домедичної допомоги постраждалим при
нещасних випадках, №5 Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом;;
№ 2 Інструкція з охорони праці для електрозварника; № 13 Інструкція по організації безпечного
проведення газонебезпечних робіт; № 14 Інструкція по організації безпечного проведення робіт
в повітропроводах; № 15 Інструкція по організації безпечного проведення робіт земляних робіт.
та інші.
- Перелік ж урналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:__________________
- ж урная реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці.____________________________
У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ПП «М АКС-СЕНА».
що зайняті на роботах підвищ еної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу
та періодичний медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників
певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.
Н а підприємстві розроблені та впроваджую ться "Комплексні заходи щодо досягнення
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовищ а, підвищ ення існуючого
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань
і аварій на 2020 рік".______
Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні заявлених робіт
підвищ еної небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу М іністерства
праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336 (зі змінами) «Про затвердження
Випуску 1 «П рофесії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників». Робітники закінчили
професійне навчання та маю ть відповідні посвідчення та свідоцтва.
Електрозварник Балакін О.В., пройш ов навчання з професії електрозварник ручного зварювання.
Пройшов атестацію зварю вальника в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно НПАОП 0.001.16-96. СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. СНиП ІІІ-18-75 (р.З8). СНиП 3.03.01-87 (п.4.78-4.134). Допущ ений до ручного дугового зварю вання покритим
електродом металевих, несучих і огороджую чих конструкцій; технологічного обладнання і
технологічних трубопроводів. П ротокол № 10 від 14.01.20 р. Посвідчення № 10-ДН-58. дійсне до
14.01.2022р. М онтажник технологічних трубопроводів пройш ов навчання з професії в ТОВ «УК
СПЕКТР» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №
041 аід 20.02.2020 року ). водій навантажувача
пройш ов навчання
з професії в «УК
«Дніпробуд» в комісії Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській області (протокол
№ 126 аід 20.11.2019 року )___________________________________________________________________
Електрозварник Балакін О.В., монтажник технологічних трубопроводів - Ліпіч І.В.. монтажник
технологічного устаткування та п о в’язаних з ним конструкцій Балакін О.О., водій навантажувача
Куян С.В..пройш ли перевірку знань з діючих на підприємстві нормативно правових актів з
питань охорони праці та по профессіїі в комісії ПП « М АКС-СЕНА »» з перевірки знань з питань
охорони праці в обсязі виконуваних ними робіт (протоколи від 15.11.2019 № 12. від 18.11.2020
№ 13).
Інструкції по формі і змісту відповідаю ть вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці».
Також, працівники, які працю ю ть на навантажувачі
проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно
вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці» та перевірку знань з питань охорони праці, виробничих
інструкцій, інструкцій з охорони праці в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПП
«М АКС-СЕНА»
_______________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань охорони праці, що
підтверджую ться відмітками записами в журналах реєстрації інструктажів. Н а підприємстві
ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками про
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, журнал обліку
видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці,
журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Також, на
виконання вимог НПАО 0.00-4.12-05, розроблені тематичні плани і програми навчання з питань
охорони праці. Екзамени проводяться традиційними методами (білети). Працівникам
підприємства організовано проведення інструктажів з питань охорони праці з записами в
відповідних журналах.________________________________________________________________________
та інструктажу з питань та інструктажу з питань охорони праці,

Відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» забезпечені
сертифікованим спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з
експлуатації) Навантажувач вилковий з телескопічною стрілою Р101.10НМ «M ERLO», д оговір
ор ен д и з Ф ізи ч н о ю о со б о ю - п ід п р и єм ц ем від 2 0 .0 1 .2 0 2 0 № 2 0 /0 1 -2 0 , що використовується.
На підприємстві створена комісія з прийняття і перевірки засобів індивідуального захисту, що
надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів. Засоби
індивідуального захисту використовую ть за призначенням, зберігаю ть у технічно-справному
.
*
стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних випробувань (за
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски,
сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних нормативних актів.. На
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Ж урнал видачі і повернення
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.____________ __________________
__ ___ При виконанні робіт підвищ еної небезпеки, що декларую ться, використовується наступне
обладнання: випрямляч дуговий зварю вальний ВДИ-280 "Профі", 2019р.в, Україна; кутові
ш ліфувальні маш инки "DeW ALT DW E4579. акумуляторний ш урупокрут BOSCH GSR 10.8 V-2LI, Дриль Bosch GBM 6 RE. драбина приставна, риш тування стоїчні алюмінієві, (акт
випробування від 24.01.2020 p.). в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції
та настанови з експлуатації), пояси запобіжні лямкові 2ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в
ПВХ чохлі, страхувальні, сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні,
страхувальні, опорні та допоміжні канати (акт випробування від 20.12.2019 р. ), протигази ПШ2, лампа ЛБВК костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски
захисні, рукавиці діелектричні, маски зварю вальника зі змінними світлофільтрами. Усе
обладнання та 313 використовую ться за призначенням, зберігаю ться у технічно справному стані
з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом № 14-03/01/2020 від
03.01.2020р. створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого
устатковання, що
використовую ться під час виконання робіт на висоті.__________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне забезпечення для
організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. На
підприємстві затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно-правових актів з
питань охорони праці та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон України «Про
охорону праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; навчання і
інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці». Екзамени проводяться традиційними методами (білети). На підприємстві обладнаний
куток з охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по
навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці
аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений
посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо.
На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний доступ
працівників, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню

працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій,
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток з охорони праці забезпечений
посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.Ю . М аксименко
(ініціали та прізвище)

2020 р
Декларація зареєстрована у ж урналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному
органі Держпраці / 4*
2020 р.

Примітки: 1. Ф ізична 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, устаткування підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від його
прийняття та повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служби
і мають відмітку в паспорті.”
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