
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВШ ПОВЩ АЛЫ ІІС'ПО

_________________ « а я к с  т  ї і п р о » _______________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49037, Дніпропетровська область, м. Д ніпро, вул. Байкальська, будинок 9 Г код, ЄДРІ ІОУ 39527846
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор - Паламарчук Ю рій Олександрович, гел. +380631974350______
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

е mail: ayaks dnepr@ukr.net__________________________________ ___
телефаксу, адреса електронної пошти;

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;

Роботи виконуються па території ТОВ «АЯКС Д НІПРО», м. Дніпро, вул. Байкальська. 91
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

договір не укладався_______________________________________________ ___________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.03.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Паламарчук Юрій Олександрович____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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 в колодязях, бункерах, замкнутому просторі (ємностях, топках , трубопроводах):
Обетеження2 ремонт і чищення димарів, повітропроводів

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:dnepr@ukr.net


Робочих місць 7, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 7 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Па території підприємства основні будівлі та споруди: офісне та виробниче приміщення. Офісна та 
виробнича будівля розташовані за адресою: 49037, Дніпропетровська обл., м. Дніпро вул. 
Байкшіьська. 9 Г. ТОВ «АЯКС ДНІПРО» складається з наступних підрозділів: адміністрація. 
ремонтна служба, енергетична служба, відділення котло-турбінне.___________________________

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

Інші відомості директор Паламарчук Юрій Олександрович, пройшов навчання в ІІВП 
«11 рофесійна безпека», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Київській
області:______________ ______________ ___________________________________________________________
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку па виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрат} 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно 
правових актів. Кодексу Цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки (витяг з протоколу 
М» 81-131 -19 від «15» лютого 2 0 19 р.): Правил охорони праці під час експлуатації обладнання. щ(
11рацює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг з протоколу № 13/1 від 10.04.2019р.)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Головний енергетик Тубольцев Дмитро Олександрович, пройшов навчання в УК «Спектр» 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
За кон і в У країни «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванню 
від нещасної о в и цадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрат) 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 019 від «24» люток 
2020р.) «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.». НГІАОІІ 0.00-1.1 5-07, «1 Іравіи 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (витяг ; 
протоколу №  014 від «10» лютого 2020р.), «Правил безпечної експлуатації елекгроуста 11 о во і 
спожи вам і в» 1ИІДОП 40.1-1.21 -98. (І Іравил технічної експлуатації .електроустановок споживачів) 
«І Іравил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 021 від «26» лютого 2020р.), «Правил охороні 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідноп 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з протоколу № 008 від. «29» січня 2020р.); «Правил охороні 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг 
протоколу № 026 від «05» березня 2020р.)____________________________________________________
I оловний механік Лелюха Валерій Валерійович, пройшов навчання в УК «Спектр», перевірку знані
комісією  І оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області:_____________________
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуванн: 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрат; 
працездатності», «Про об ’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 0 19 від «24» лютоп 
2020р.) «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «1 Ірави. 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (витяі 
протоколу № 014 від «10» лютого 2020р.). «Правил безпечної експлуатації електроустаново 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21 -98 (Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів; 
«І Іравил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 021 від «26» лютого 2020р.), «Правил охороні 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідної 
облаіщання» НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з протоколу № 008 від «29» січня 2020р.): «Правил охороні 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (витяг
II рото колу № 026 від «05 » березня 2020р.)_________________________________________________
Начальник відділе пня котло-турбінного Кучерявий Борис Володи мирович, пройшов навчання в У1 
«Спек ір», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровські 
області:______________________________________________________________________________________
За ко н [в У країн и «П ро охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхувач 11 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрат 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної, небезпеки» .(витяг з протоколу № 019 від «24» лютої; 
2020р.) «1 Іравила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «І Ірави

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



г

/(рони праці під час роботи з інструментами та пристроями» 111ІАОП 0.00-1.71-13 (витяг з 
/ротоколу № 014 від «10» лютого 2020р.), «Правил безпечної експлуатаііії ejіектроустановок 
с 11 о ж ивачів» НГІАОГІ 40.1-1.21-98 ( Правил технічної експлуатації електроустано во к с 11 о ж ивачів), 
«Правил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 021 від «26» лютого 2020р.), «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідною 
обладнання» Ul ІА 0 1 1 0,00-1.80-18 (витяг з протоколу № 008 від «29» січня 2020р.); «1 Іравил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» ІІПАОГ1 0.00-1.81-18 (витяг з 
протоколу № 026 від «05» березня 2020р.)_______________ ___________
1 Іачальник відділу охорони праці Міснянкін Сергій Олександрович пройшов навчання в ТОВ «УК 
«Д н і її роб} д», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області: _ ________________________________________________
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрат} 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 14 4.4 2018 від «29» 
січня 2018р.), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1 - 1.21-98 
(1 Іравил технічної експлуатації електроустановок споживачів), «І Іравил пожежної безпеки» (витяг з 
протоколу № 1347 від «15» грудня 2017р.), «Правила охорони праці під час виконання робіт па 
висоті» НПАОГІ 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 10 від «10» січня 2018р.), «Правтиі безпечіюї 
роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0.00-1.71-13 (витяг з протоколу №_ 16 від «15» 
січня 2018р.), «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюю ть під і иском» 
НПАОП 0.00-1.59-87 (витяг з протоколу № 8 від «09» січня 2018р.). «Правил охорони п раці під час
експлуатації вантажопідіймальних_кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з протоколу № 211 від «20» листопада 2019р.)._____
Заступник начальника відділення котло-турбінного Гноевий Юрій Петрович, пройшов навчання в 
УК «Спектр», перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області: _______________________________________________ ;__________________________
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообо в 'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрат} 
працездатност і», «І Іро об'єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 019 від «24» лютого 
2020р.) «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «1 Іравил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» ІІПАОІІ 0.00-1.71-.13. (витяі з 
протоколу № 014 від «10» лютого 2020р.), «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НІІА01І 40.1-1.21-98 (Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів), 
«Правил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 021 від «26» лютого 2020р.). «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з протоколу № 008 від «29» січня 2020р.); «ІІравил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НІІА011 0.00-1.81-18 (вптяі з 
про токолу № 026 від «05» березня 2020р. ) ________
Майстер зміни Вічурін Свген Олегович, пройшов навчання в УК. «Спектр», перевірк} знань комісією
1 оловпого управління Держпраці у Дніпропетровській області:____________________
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 019 від «24» лютої о 
2020р.) «Правила охорони праці під. час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» НІІАОП 0.00-1.71-13 (витяг з 
протоколу JV" 014 від « 10» лютого 2020р.). «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» 1111.АОІ 1 4 0 .1-1.21-98 (1 Іравил техііічіірї.ексііл}атац.ії електроустановок споживачів), 
«І Іравил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 021 від «26» лютого 2020р.). «І Іравил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» 1111 АО 11 0.00-і .80-1 8 (витяг з протоколу № 008 від «29» січня 2020р.); «1 Іравил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» ІІІІАОП 0,00-1.81-18 (впгяі з
протоколу № 026 від «05» березня 2020р.)__________________________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ N° 03-011 від 
25.02.2020р,: Голова комісії начальник відділ} ОІІ Міснянкін С.О., члени комісії: Тубольцев Д.О., 
J Іелюха В.В., Кучерявий Б.В.__________________________________________



1 Іаказом по підприємству від 02.03.2020 року № 08-011 призначено відповідальних за проведеї 
робі і в колодязях, бункерах, замкнутому просторі (ємнос тях, топках, трубопроводах) заступнику 
начальника котло-турбінного відділення Гноєвого Ю.П.____________________________ ___________
I Іаказом по підприємству від 02.03.2020 року № 11-011 призначено відповідального за безпечну 
організацію та виконання робіт з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів 
голові і о і о енергети ка Тубольцева Д.О._________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Відповідно до вимог ст. 15 Закону У країни «Про охорону праці» для організації виконання правових, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-
профілактичних заходів, ідо__спрямовані на попередження нещасних випадків, професійних
захворювань та аврарій у процесі трудової діяльності, а також контролю дотримання працівниками 
вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, наказом 'ГОВ 
«ДЯКС Дніпро» від 23.01,2020р. № 02-011 створено службу з охорони праці. 1 Іаказом від 23.01,2020р 
№ 01-011 функції служби з охорони праці покладено на начальника відділу охорони праці
Міснянкіна С.О. _______________________________________________________  ____
З мстою забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві створено 
в і. щовідні служби і призначено посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань 
охорони праці, в тому числі і проведення аудиту охорони праці. Для проведення аудиту стану 
охорони праці начальник відділу охорони праці Міснянкін С.О. пройшов курс навчання «150 
45001:2018 «Система менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці Вимоги та рекомендації 
щодо застосування», «В БІ «Система охрані труда и производственная безопасность» (сертифікат
С1§-_0013 2 6 )_________________________________________________________________________
На підприємстві розроблені та введені в дію:_____________________________________________
- 1 Іоложення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 02-011 від 23.01.2020р.);
- І Іоложення про про систему управління охороною праці (наказ про затвердження № 0 2 -0 11 від 
23.01.2020_р,);____________________________________________________________________ _

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на
підприємстві (наказ № Р4-ОП від 25.02.2020р.);_____________________________________

Програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 07-011 від 
26.02.2020р.);
- Програма проведення первинного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці (наказ № 
07-011 від 26.02.2020р.);________________________________________________________

Наказом № 0 1 -ОП від 23.01.2020р. призначено відповідальних осіб за проведення вступного. 
первинного, повторного, позапланового та цільового інстру ктажів; _____ ________
- Перелік інстру кцій з питань охорони праці (наказ про затвердження № 07-011 від 26.02.2020р.), в 
ш му чи елі: Інструкція з надання першої долікарської допомоги -  ЮП № 01; Інструкція з охорони 
праці при роботі з електрифікованим інструментом -  ІОН № 03; Інструкція з охорони праці під час 
виконання побіг на висоті - ЮП № 05; Інструкція з охорони праці для машиністів (кочегарів) 
котельні - ІОН № 02; Інструкція з охорони праці під час роботи в колодязях, бункерах, ємностях, 
і опках. трубопроводах (замкнутому просторі) - Ю П № 08; Інструкція з охорони праці під час 
роботи з обс теження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів - Ю П №  10____________________
II ере. і і к журналів з 11 итань охорони праці, які ведуться на підприємстві:___________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знані, з 
питань охорони праці. __ ________ _ __
Робі 11 піки підприємства проходять інструктажі, навчання та перевірку- знань з питань охорони праці 
у встановлено.уіу порядку. Наказом по підприємству № 04 : ОІІ від 25,02.2020р. затверджено план 
графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по професіях та видам робот, 
з яким працівники ознайомлені під особистий.. підпис... „Після. .проведення перевірки знань 
оформлюються протоколи перевірки знань з питань охорони праці для допуску працівників до
в и кої і а і ш я відповідних робот.____________________________________________________
Робітники підприємства пройшли відповідне навчання та допущені до виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме:______________________________________________________________________ _
Бобйльов Владислав Валентинович -  машиніст (кочегар) котельні 3 розряду (посвідчення № 0102) 
склав кваліфікаційні іспити, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ГОВ 
«УК СІ 1ККТР» «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
1IIІАОІІ 0.00-1.81 -18 (виписка з протоколу- № 013 від 1 1 л ю т о г о  2020р.); в комісії підприємства



//їйшов перевірку знань з питань охорони праці (протокол № 3 від «] 1» березня 2020р.) в обсязі 
Виконуваних робіт, а саме: загальний курс «Охорона праці». НГІАОІ] 0,00-1.15-07«! Іравила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 40 .1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» та інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.
Паніко Сергій Вітольдович -  машиніст (кочегар) котельні 3 розряду (посвідчення № 0103) склав 
кваліфікаційні іспити, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ «УК 
СПЕКТР» «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 111 ІАОІ 1 
0.00-1.81-18 (виписка з протоколу № 013 від 11 лютого 2020р.); в комісії підприємства пройшов 
перевірку знань з питань охорони праці (протокол № 3 від «11 » березня 2020р.) в обсязі виконуваних 
робіт, а саме: загальний курс «Охорона праці», НІ ІАОІ І 0.00-1.15-07«ГІравила охорони праці під час 
виконання робіт па висоті», Н1ІАОІ1 40.1 -1.21 -98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» та інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.__________________
Кобсза Олександр анатолійович - машиніст  (кочегар) котельні 3 розряду (посвідчення № 0104) склав 
кваліфікаційні іспити, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ГОВ «УК 
СПЕКТР» «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 111 ІАОІ І 
0.00-1.81-18 (виписка з протоколу № 013 від 11 лютого 2020р.); в ко м і сії _ і іідпр иємства 11 р  о йшов 
перевірку знань з питань охорони праці (протокол № 3 від « 11» березня 2020р.) в обсязі виконуваних 
робіт, а саме: загальний курс «Охорона праці». НПАОП 0.00-1.15-07«! Іравила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ІІПАОІІ 40Л - 1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» та інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт. _________________________
Кравченко Віктор Григорович машиніст (кочегар) котельні 3 розряду (посвідчення № 0105) склав 
кваліфікаційні іспити, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ГОВ «УК 
СІ 1EKTP» «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» I II ІАОІ І 
0.00-1.81-18 (виписка з протоколу № 0 1 3  від 11 лютого 2020р.); в комісії підприємства пройшов 
перевірку знань з питань охорони праці (протокол № 3 від «11» березня 2020р.) в обсязі виконуваних 
робіт, а саме; загальний курс «Охорона праці». НПАОП 0 .00-1.15-07«ІІравила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»,„НПАОП_40Л-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» та інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт._______
Носач Олександр Миколайови ч машиніст (кочегар) котельні.З розряду (посвідчення № 0106) склав 
KB3Jііфікаційні іспити, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ГОВ «УК 
Cl ІЕК ГР» «І Іравил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює піл тиском» 1IIІА( )J І 
0.00-1.81-18 (виписка з протоколу № 013 від 11 лютого 2020р.); в комісії підприємства пройшов 
перевірку знань з питань охорони праці (протокол № 3 від «11» березня 2020р.) в обсязі виконуваних 
робіт, а саме: загальний курс «Охорона праці». НПАОП 0.00-1.15-07«Правила охорони праці під час 
в и конання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації ел ектроу стан о по к 
споживачів» та інструкції з охорони праці за професіями та видами.робіт,
Макаренко Олександр Юрійович слюсар-ремоіпник пройшов, навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у ТО В «УК СГІЕКТР» «Правил охорони праці під час експлуатанії обла;щ ання, що 
працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (виписка з протоколу № 013 від 1 1 лютого 2020р.); 
«1 Іравил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; «ІІравил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристоями» НПАОП 0.00-1.71-13 (виписка з протоколу N" 
014-1 від 10 лютого 2020р .); «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
піском» НГІАОП 0.00-1.81-18 (виписка з протоколу № 012-1 від 06.лю тою  2020р.); і? комісії 
підприємства пройшов перевірку знань з питань охорони праці (протокол № 4 від «1 1» березня 
2020р.) в обсязі виконуваних робіт та інструкції з охорони праці за професіями та видами
робіт._________________________________________ _____________________________________ ;_________
Твердохліб Олег Миколайович -  електромонтер з ремонту та обслуговування електро установок

. пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ «УК СІ ІЕК І Р»..«1 Іравил.
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 
(виписка з протоколу № 013 від 11 лютого 2020р.); «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» НГІАОГІ 0.00-1.15-07; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристоями» ІІІІАОП 0.00-1.71-13 (виписка з протоколу № 014-1 від 10 лютого 2020р.); «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НІ ІАОІ І 0.00 І .S 1 -18 
(виписка з протоколу № 012-1 від 06.лютого 2020р.); в комісії підприємс тва пройшов перевірку шані, 
з питань охорони праці (протокол № 4 від «11» березня „2020р.) в обсязі виконуваних робіт та
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт._______________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.



11 а підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: паспорти обладнання; графік'** 
поточних і капітальних ремонтів обладнання; графік проведення обстеження і чищення димарів, 
повітропроводів та інструкції з експлуатації на обладнання, яке використовується при виконанні 
заявлений робіт: устаткування: драбина, перфоратор,___ д риль, віброшліфу вальна

Працівники ГОВ «АЯКС ДНІПРО» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індиві;пальної о захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту 
(каски, захисні окуляри, сигнальні жилети, запобіжні пояси ІІП1-Г11-2-1420У 1.1 2020 року 
виготовлення та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника 
за веде 11 а особиста карта видачі 313. Ведеться Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
І Іа підприємстві в наявності наступні документи: Закон України «Про охорону праці», НІ ІДОП 0.00- 
4.2 1 -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». Вимоги безпеки при 
роботі на висоті, 1 Іоложепня про розробку інструкцій з охорони праці. Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; НГІАОІІ 
0.00-6.03-93 «Порядок розробки та затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що 
діють на підприємс тві»; 1 И ІАОІ Г 0.00-7.17-1 8 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні іірацівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; ДБН А.3.3-2-2009 
«Охорона праці і промислова безпека в будівництві»; НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з
підвищеною небезпекою»;___ НПАОП___ 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок»; НПАОП 0.00-1.42-83 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при 
холодній обробці металів»; «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, п іді й мальних пристроїв і__ відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 та
інші. _ ________________________________________ ;_________________________________ ____ ___
І Іа підприємстві затверджені програми проведения навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, затверджено 
та введено у дію положення про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони праці, 
підприємство забезпечено наглядними посібниками, нормативно-правовими актами з охороїм  праці, 
які регу лярно оновлюються за допомогою інтернеі\ та друкованих видань. Обладнано кабінет для 
проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони п раці. В наявності наглядні, 
посібники та плакати з питань охорони праці. Робочі місця забезпечені інструкціями з питань
охорони праці за гірофесіями та видами робіт.______________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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.

машинка.

інших 313.

органі Держираці

«  >

журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

Ю.О. Паламарчук 
(ініціали та прізвище)

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.".


