
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

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 ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ; АК 830832;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта,
_____ Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області від 25.02.2000 р.,______

ким і коли виданий,
____________________ 49127 м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги 6.25, кв.52;_____________________

місце проживання, реєстраційний номер облікової
__________________________ .__________ІПН 2790907536;_____________________________________

картки платника податків
_____________________________ (056)790-06-50; e_pavlov@ukr.net_____________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
____________ територія України, на об’єктах замовника згідно укладених договорів____________

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 ш коди________________________________

(найменування страхової компанії,
_____ _____________________________ договір не укладався___________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28.07.2020 р.
(дата проведення аудиту)

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

ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
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:

- монтаж:, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:_____________________________________

- технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного та_______

зрідженого газу суб ’єктам господарювання та до населених пунктів, а також_______________

газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;_______________________________

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
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- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою__

нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім________

автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;__________

- вантажопідіймальні крани і машини, підйомники та колиски для підіймання працівників;

- ремонт балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим.вибухонебезпечним 

та інертним газом, їх зберігання.

- роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;

- газополум ’яні роботи.________________________________________________________________
(найменування виду робіт

та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, 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 (постійно -  6, за сумісництвом -  2), 
кількість робочих місць, у тому числі тих, 

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

___________Нежитлове приміщення площею 100 кв.м за адресою: 49112 м. Дніпро,___________
і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів 

вул. Гаванська, буд. 4а (договір оренди №10 від 01.09.2018 р.)
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Функціонування системи управління охороною праці ФОГІ Павлов Є.О.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, 

забезпечується керівником підприємства та реалізується комплексом організаційних заходів. 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Положення про СУОП затверджене наказом № 1410/оп від 14.10.2018 р._____________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом № 1411/оп від 14.11.2018 р. призначено відповідальним за організаційно-методичне__
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

керівництво діяльністю підприємства та функціонування системи управління охороною праці, 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією -  інженера з охорони праці________

Даукш В.В. Наказом №1409/оп від 14.09.2018 р. створено службу з охорони праці в особі

інженера з охорони праці Даукш В .В. Положення про службу з охорони праці затверджене

наказом №1909/огі від 19.09.2018 р._______________________________________________________

Також у ФОП Павлов Є.О. розроблені та затверджені:
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- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань_______

охорони праці (наказ від 02.10.2018р. №0210/оп);__________________________________

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ від 18.10.2018р. №1810/оп);_____

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту (наказ від 21.11.2018 р. № 211/оп);______________

- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ від 17.09.2018 р. №1709/оп);

- Програма первинного інструктажу з питань ОП (наказ від 17.09.2018 р. №1709/оп);_________

На підприємстві розроблено, затверджено наказом № 0211/оп від 02.11.2018 р. інструкції з ОП,

- інструкція з ОП №3 з організації безпечного проведення газополумяних робіт;______________

- інструкція з ОП №4 при виконанні робіт на висоті;________________________________________

- інструкція з ОП №9 для електрогазозварювальника; ___________________________________

- інструкція з ОП №13 при монтажу і демонтажу металевих трубчатих лісів;_________________

- інструкція з ОП №14 при виконанні робіт на лісах і підмостях;_____________________________

- інструкція з ОП №15 при виконанні робіт по випробуванню вантажозахоплюючих пристроїв;

- інструкція №17 надання первинної допомоги потерпілим від нещасних випадків.___________

Ведеться внутрішня документація з охорони праці (журнали з охорони праці). Зокрема:_______

- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;_________________________________

- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;_______________________________

- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті;__________________

- журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці._______________________________

Наказом від 01.11.2018 р. № 0111/оп затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою,

які виконуються на підприємстві; затверджено перелік газонебезпечних робіт, що____________

виконуються на підприємстві та перелік робіт, що виконуються за нарядами-допусками.______

Призначені відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки:_________________________

- наказом №2103/оп від 21.03.2019 р. призначено відповідальним за стан охорони праці,______

безпеку виробничих процесів, планування й виконання заходів щодо підприємства,___________

спрямованих на поліпшення умов і безпеку праці -  головного механіка Пола А.Д.;____________

- наказом №2705/оп від 27.05.2019р. призначено відповідальним за стан умов та безпеку праці



та безпечне виконання робіт на висоті - головного механіка Пола А.Д.;

- наказом №0207/оп від 02.07.2018р. призначено відповідальним за справний стан та безпечну 

експлуатацію газозварювального обладнання -  майстра з ремонту устаткування Юрко В.М.;

- наказом №2202/оп від 22.02.2019 р. призначено відповідальним за виконання робіт з

інструментами та пристроями - майстра з ремонту устаткування Жовтикова В .Д.;

- наказом №011-0205-19 від 02.05.2019 р. призначено відповідальною особою за організацію

та проведення газонебезпечних робіт, видачу нарядів-допусків - головного механіка_______

Пола А.Д.;____________________________________________________________________________

- наказом №2505-011 від 25.05.2019 р. призначено відповідальною особою за якісні ремонти 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, видачу нарядів-допусків -______

головного механіка Пола А.Д.

- наказом №2001/оп від 20.01.2020 р. призначено відповідальною особою за справний стан та 

безпечну експлуатацію електрогосподарства - головного механіка Полу А.Д., у разі його __

відсутності його обов’язки виконує майстер з ремонту устаткування Жовтиков В.Д.

Керівник підприємства, інженерно-технічні працівники та посадові особи пройшли навчання

та перевірку знань згідно загального курсу охорони праці та нормативно-правових актів з _

охорони праці, згідно затвердженого переліку виконуваних робіт підвищеної небезпеки:_____

- фізична особа - підприємець Павлов Є. О. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 

перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією, що створена на підставі 

наказу від 21.03.2018 р. № 68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 

№359 від 19.11.18 р.); пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Днігіробуд» та перевірку 

знань Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) комісією, що створена на підставі 

наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 

від 03.09.2018 р. №954);___________________________________ ______________________________

- інженер з охорони праці Даукш В. В. пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» т а __

перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією, що створена на підставі
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наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 

від 19.11.2018 р. №2.72/4.5/2018); пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку

знань Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних

пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) комісією, що створена на підставі

наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 

від 22.11.2018 р. №365); пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань 

Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) 

глава III (п.1.1-4.14) комісією, що створена на підставі наказу від 21.03.2018 р. №68 ГУ

Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 04.12.2018 р. №1408); пройшла 

навчання в ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» та перевірку знань Правил охорони праці під

час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) комісією, що створена на підставі наказу

від 21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від_____

22.05.2018р. №480).______________________________________________________________________

- фізична особа підприємець Павлов Є. О., інженер з охорони праці Даукш В. В. пройшли______

навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил безпечної експлуатації

електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної експлуатації_________

електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних засобів______

(НПАОП 40.1-1.07-01), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (п.1.3), 

Правил пожежної безпеки України (розділ 4. п.1) комісією, що створена на підставі наказу від

21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від_________

21.11.2018 р. №363), IV група електробезпеки, до 1000 В; пройшли навчання в ТОВ «УКК 

ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) комісією, що створена на підставі наказу від_______

21.03.2018 р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від_________

16.11.2018 р. № 354);____________________________________________________________________

- фізична особа підприємець Павлов Є. О., інженер з охорони праці Даукш В. В., майстер з 

ремонту устаткування Юрко В.М. пройшли навчання в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА П РАЦІ» та

перевірку знань Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
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(НПАОП 0.00-5.11-85), Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)________

комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 р. №61 ГУ Держпраці у Запорізькій 

області (витяг з протоколу від 16.11.2018 р. № 18-770І);_______________________ ____________

- головний механік Пола А.Д. пройшов навчання ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» та______

перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією, що створена на підставі 

наказу від 06.09.2019 р. №186 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 

від 27.02.2020 р. №220); пройшов навчання в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань

Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт__________________

(НПАОП 0.00-5.11-85) та Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)______

комісією, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 р. №61 ГУ Держпраці у______________

Запорізькій обл. (витяг з протоколу від 07.05.2019 р. №19-400і);_____________________________

- головний механік Пола А .Д , майстер з ремонту устаткування Жовтиков В.Д. пройшли

навчання в ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час______

експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 

(НПАОП 0.00-1.80-18) комісією, що створена на підставі наказу від 04.03.2019 р. №58 ГУ 

Держпраці у Дніпропетровській обл. (витяг з протоколу від 11.05.2019 р. № 164); пройшли 

навчання в ТОВ «НІД БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань як відповідальних за організацію 

проведення газонебезпечних робіт згідно Типової інструкції з організації безпечного ведення

газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) комісією, що створена на підставі наказу в ід___

20.10.2015 р. №61 ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 07.05.2019 р.

№19-401 і); пройшли навчання в ТОВ«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил_______

охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) комісією, що створена

наказом від 04.03.2019 р. №58 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з___________

протоколу від 24.05.2019 р. №183); пройшли навчання в ТОВ«УКК ПРОФІ ЛАЙН», перевірку 

знань Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 

0.00-1.81-18) комісією, що створена на підставі наказу від 04.03.2019 р. №58 ГУ Держпраці у 

Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 21.05.2019 р. №177); пройшли навчання в

ТОВ«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань пожежно-технічного мінімуму, комісією, що



створена на підставі наказу від 20.05.2019 р. №216 (витяг з протоколу від 22.05.2019 р. №179);

пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної_______

експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних

засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил технічної експлуатації електроустановок____________

споживачів (п.1.3), Правил пожежної безпеки України (розділ 7, 8) комісією, що створена__

на підставі наказу від 04.03.2019 р. №58 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області________

(витяг з протоколу від 20.05.2019 р. №175), IV група електробезпеки, до 1000 В;___________

- майстер з ремонту устаткування Жовтиков В.Д. пройшов навчання в ТОВ«УКК ПРОФІ

ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час роботи з інструментом та________

пристроями глава III (п.1.1-4.14) комісією, що створена на підставі наказу від 04.03.2019 р. 

№58 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 07.05.2019 р. №159);

- інженер КВПта А Нікулін О.Д, слюсар КВП та А (уповноважена найманими працівниками

особа з питань охорони праці) Близнюк O.A. пройшли навчання в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА______

ПРАЦІ» та перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією, що створена

на підставі наказу від 20.10.2015 р. №61 ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з________

протоколу від 14.09.2018 р. №18-583і).______________ _____________________________________

Для виконання заявлених робіт робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію,_____

пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в об’ємі виконуваних робіт:___

- слюсар КВП та А Близнюк O.A. пройшов навчання за професією «Слюсар з експлуатації та 

ремонту газового устаткування» в ТОВ «УК СПЕКТР» та отримав кваліфікацію «Слюсар з 

експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розряду», посв. №01499 від 01.11.2019 р.; 

пройшов курсове навчання за професією «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетоних

конструкцій» у ДП «Запорізький НКК» та отримав кваліфікацію «Монтажник з монтажу____

сталевих та залізобетоних конструкцій 4 розряду», свідоцтво №13507 від 29.10.2019 р.;______

пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань Правил безпеки систем_________

газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Типової інструкції з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) комісією, що створена на підставі наказу від

01.11.2019 р. №213-1 ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. (витяг з протоколу від



01.11.2019 р. №178); пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил

безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації_______

електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил технічної експлуатації_____________

електроустановок споживачів (п.1.3), Правил пожежної безпеки України (розділ 7, 8)________

комісією, що створена на підставі наказу від 05.09.2019 р. №425 ГУ Держпраці у____________

Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 09.09.2019 р. №349), IV група_____________

електробезпеки, до 1000 В;______________________________________________________________

- електрогазозварник Шевченко В. А. пройшов навчання за професією «Електрогазозварник» 

в ТОВ «УК СПЕКТР» та отримав кваліфікацію «Електрогазозварник 4 розряду», посв. №0382

від 05.04.2017 р.; пройшов навчання за професією «Монтажник технологічного_____________

устаткування та пов’язаних з ним конструкцій» в ТОВ «УК СПЕКТР» та отримав___________

кваліфікацію «Монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій 

4 розряду», посв. №01469 від 21.10.2019 р.; пройшов навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН»

та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів_____________

(НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної експлуатації електроустановок___________________

(НПАОП 40.1-1.01-97), Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01),

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (п.1.3), Правил пожежної_______

безпеки України (розділ 7, 8) комісією, що створена на підставі наказу від 05.09.2019 р. №425

ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 09.09.2019 р. №349),______

IV група електробезпеки, до 1000 В._________ ____________________________________________

Електрогазозварник Шевченко В.А. атестований та допущений до ручного д у г о в о г о _____

зварювання — 111 (РДЕ) обладнання, що працює під тиском, вантажопідіймальних кр ан ів ,__

підйомних пристроїв, систем газопостачання, сталевих металевих конструкцій (посвідчення 

зварника №АР0004-156-18, протокол №09.3.4 від 24.09.2018 р. ТОВ «НТЦ «Спецсервіс»);

атестований та допущений до газового зварювання -  311 (ГЗ) теплових мереж, систем_______

водопостачання та каналізації, технологічних трубопроводів (посвідчення зварника_________

№АР0004-157-18, протокол №09.3.5 від 24.09.2018 р. ТОВ «НТЦ «Спецсервіс»),



Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять періодичну перевірку
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знань з питань охорони праці в комісії підприємства, яка створена наказом №0205/19 від

02.05.2019 р. Склад комісії: ФОП Павлов Є.О. (голова); члени комісії: головний механік

Пола А.Д., інженер з ОП Даукш В.В., уповноважена найманими працівниками особа з питань 

ОП Близнюк O.A. (протоколи №1-оп від 02.05.2019 р.; №2-оп від 04.05.2019 р.; №3-оп від

06.05.2019 р.; №4-оп від 07.05.2019 р.). Наказом №26Р5-ОП від 26.05.2019 р. створено комісію

з перевірки знань з питань охорони праці осіб, що виконують роботи на висоті, у складі: 

головний механік Пола А.Д. (заступник керівника); члени комісії: інженер з ОП Даукш В.В.,

майстер з ремонту устаткування Жолтиков В.Д.____________________________________________

У ФОП Павлов Є.О розроблені та затверджені Програми проведення навчання та перевірки

знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з_____

питань охорони праці.____________ ______________ __________________________________ ______

Монтаж (демонтаж) обладнання планується виконувати відповідно до вимог проекту_________

виконання робіт на монтаж (демонтаж), розробленого з урахуванням технічної документації

на встановлення обладнання і експлуатаційних документів (настанови з експлуатації,________

інструкції з монтажу, пуску, регулювання). Після проведення монтажу та налагодження______

складається акт, що підтверджує проведення монтажних робіт і налагодження. Ремонт_______

обладнання виконується відповідно до вимог технічної документації, до складу якої входять

технічні умови на ремонт. Відомості про ремонти, передбачені системою планово-___________

попереджувальних ремонтів, записуються до ремонтного журналу. Документи, що___________

підтверджують якість застосованих матеріалів і зварювання, зберігаються на підприємстві,

а їх копії разом з журналом нагляду (паспортом) -  у власника протягом строку служби_______

обладнання. Роботи підвищеної небезпеки на території підприємств-замовників______________

виконуються за оформленими договорами та з видачею нарядів-допусків відповідальними____

особами підприємства, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань_________

охорони праці і мають посвідчення. У ФОП Павлов Є.О. від 02.05.2019 р. затверджено перелік

робіт, які виконуються за нарядами-допусками.__________________ _________________________

На підприємстві в наявності:______________________________________________________________

- ТУ У 27.2-00130044-095:2011 Трубопроводи пари та гарячої води теплових електричних
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станцій та теплових мереж. Капітальний ремонт. Технічні умови;_______________________
/

- ТУ У 29.1-00130044-068:2011 Посудини, що працюють під тиском. Капітальний ремонт.

Технічні умови;

- ТУ У 28.3-21677681-002:2005 Котли парові стаціонарні типу ДКВР. Капітальний ремонт. 

Технічні умови;______________________________________________________________________

- ТУ У 29.2-21674530-001:2003 Конструкції вантажопідіймальних кранів і підйомників

металеві. Капітальний ремонт.

Роботи з організації руйнівного контролю (вимірювання твердості, гідравлічні та

пневматичні випробування),, неруйнівного контролю (візуально-оптичний, ультразвуковий, 

акустико-емісійний, магніто-порошковий, капілярний) механізмів, машин, устаткування

підвищеної небезпеки виконуються НВФ «ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИКА» у формі ТОВ

згідно договору №906 від 17.08.2018 р.____________________________________________________

Відомості про обладнання, механізми та технічні засоби, що використовуються для виконання 

заявлених робіт:________________ ________________________________________________________

- перетворювач дуговий інвекторний ВДІ-280 «ЯПРОФІ», 2014 р.в., зав. №2813337;__________

- мультиметр цифровий АРРА99 ТОВ «Еталон Прилад» м. Харків, 2013 р.в., зав. №35050154;

- сигналізатор загазованості «ДОЗОР С-М-5» ТОВ НВГІ «ОРІОН», 2014 р.в., зав. №1130;_____

- різак для ручного кисневого різання типу Р1 «ДОНМЕТ» 142, 2016 р.в., зав. №б/н;__________

- машина шліфувальна кутова ручна електрична МШУ1-23-230 ВАТ «Завод «Фіолент»_______

м. Сімферополь, 2012 р.в., зав. №61841;___________________________________________________

- домкрат гідравлічний вантажний ДН20М15, 2013 р.в., зав. №2488;_________________________

- кутова шліфувальна машина МШК-1900Р Дніпро-М, 2017 р.в.;____________________________

- механізм тяго-монтажний ККУ:1,6, 2008 р.в.; зав. №150061;_______________________________

- шуруповерт Einhell 18U, 2009 р.в., зав. №PL-2308-l;______________________________________

- лінійка вимірювальна металева 300Д S-line, 2017 р.в., зав. №0017;__________________________

- свігловіддалемір лазерний ручний PD5 Hilti Corporation, 2013 р.в., зав. №094130048;________

- універсальний шаблон зварювальника УІПС-3 ЛИЗ, Росія, 2010 р.в., зав. №100287;__________

- штангенциркуль ЩЦ-ІІ-250-0,1 «ЧИЗ», 2010 р.в., зав. №Д005654;



- рулетка вимірювальна металева 50 м 1001502  « \^о -Т О О Ь 8 » , 2017 р.в., зав. №б/н;

- строп текстильний петльовий, в/п 10 т ТОВ «КМК», 2015 р.в., зав. №01588;

- строп текстильний петльовий, в/п 5 т ТОВ «КМК», 2015 р.в., зав. №00044;

- дриль ударний НР2071 Макіїа, 2019 р.в., зав. №0176734;_________________

- пояс лямковий ЗПЛ- К2, 2009 р.в., зав. №002243;

- пояс лямковий ЗПЛ- К2, 2008 р.в., зав. №002105;

- пояс лямковий ЗПЛК, зав. №01819;

- протигаз шланговий ПШ1 (3 од.), 2010 р.в.; зав. №б/н;

- драбина універсальна 2x7 ІЇозз, 2014 р.в., зав. №453._____________________________

Обладнання, засоби захисту знаходяться в справному стані, що підтверджено актами

перевірок та випробування, записами у паспорті та журналах, проходить огляд перед

початком виконання робіт. Періодично виконуються роботи по заміру опору заземлюючих

приладів обладнання, що підтверджується протоколами замірів (протокол від 02.09.2019 р

№0209/1-к вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах; протокол від_______

02.09.2019 р. №0209/2-к вимірювання опору ізоляції кабельних ліній та електрообладнання

надано ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»).

Всі працівники ФОП Павлов Є.О., згідно з вимогами «Положення про порядок

забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального

захисту» забезпечені 313, а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, 

каски захисні з підшоломниками, окуляри захисні, респіратори підзахисні, вкладиші_____

протишумові або навушники протишумові, маска зварників, жилети сигнальні. Для

виконання робіт на висоті використовуються -  пояси запобіжні безлямкові, пояси з лямками 

комбіновані, пояси монтажні (акт випробування від 19.05.2020 р. №1905.20/1П наданий 

ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»).____________________________________________________________

Працівники підприємства, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, раз на рік проходять 

періодичний медичний, огляд у КНП «Дніпровський центр первинної медико-санітарної_____

допомоги №8» Дніпровської міської ради , договір про надання платних медичних послуг, а 

саме первинного та періодичного медичних оглядів №48 від 25.06.2020 р. (виконавець -  КНП

«ДЦПМСД №8» ДМР; замовник - ФОІІ Павлов Є.О., кількість осіб - 6)
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Атестацію робочих місць проведено від 15.09.2017 р. лабораторією ОНС ПАТ «Дніпрометиз»

(свідоцтво МОЗ України, реєстр. №0868).__________________________________________________

ФОГІ Павлов Є.О. забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та____________

наглядними посібниками, нормативно- правовими актами з питань охорони праці, що_________

що регулярно оновлюються за допомогою інтернет-ресурсів та друкованих видань.___________

На підприємстві в наявності - Закон України «Про охорону праці», Закон «Про об’єкти_______

підвищеної небезпеки», Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04), 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

(НПАОП 0.00-4.12-05), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 

під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Правила безпеки систем газопостачання________________

(НПАОП 0.00-1.76-15), Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 

(НПАОП 0.00-1.71-13) та інші.___________________________________________________________

ФОП Павлов Є.О. здатне забезпечити виконання задекларованих видів робіт підвищеної
/  / /  У  '

небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.____ _

Є.О. Павлов 
(ініціали та прізвище)

З О  лШ іК О і,

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у^територіальному 
органі ,т--------- гь. / і

-_____  ______  .
Примітки^ 1. Фізична особа - підприємець своїм підписбм надає 1-ґоду на обробку персональних даних з метою  

забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


