
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця____________________________________________________

________ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЛАЗІС-ЄМ»_____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Двінська, буд. 23, код згідно з 
ЄДРПОУ 30001663_____________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_______ Директор Малашко Євген Іванович (056) 404-85-95_________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
______ е-таіі: marina-sas@plasis-em.com_____________________________________________

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;
50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Двінська, буд. 23

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особам и  стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди_______
ПАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», строк дії полісу до 15.09.2021 р.______________

(найменування страхової компанії,
договір № 002-0011330/01ЛВ від 16.09.2020 р.____________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
___________не проводився__________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, М алашко Євген Іванович________________________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:_____
- зварювальні роботи;_____________________________________________________________________
- газополум’яні роботи;___________________________________________________________________
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кісень, 
пропан-бутан, зварювальна газова суміш, ацетилен, азот, вуглекислота);____________
- технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках З і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки,
а сам е :___________________________________________________________________________________
_______- вантажопідіймальні крани та машини;__________________________________________
_______ - технологічні транспортні засоби;________________________________________________
_______- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;___________________
_______- ковальсько-пресове устаткування.______________________________________________

(найменування виду робіт
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підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування 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: 15, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих ллісць, у тому числі тих.

виникнення травм: 15_______
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Оф існе та виробниче приміщення за адресою: Дніпропетровська обл.,________
м. Кривий Ріг, вул. Двінська, 23___________________________________________________________

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

Інші відомості Директор Малашко Євген Іванович пройшов навчання в ТОВ 
«НВЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області за програмами:____________________________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 9/57 від
11.09.2019 р.1; НБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (III група з електробезпеки до 1000 В) (протокол 
№ 2/17 від 05.01.2020 р.); НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол № 1/115 від 30.01.2019 
р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(протокол № 7/8 від 04.07.2018 р.): НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (протокол № 2/1 від 06.02.2019 р.); НАПБ А 01.001-2014 
Правил пожежної безпеки в Україні (протокол №  185 від 13.12.2018 р.1.

Головний інженер Артеменко Віктор Григорович пройшов навчання в ТОВ 
«НВЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області за програмами:____________________________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №  1/102 від
29.01.2020 р.); НБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (III група з електробезпеки до 1000 В) (протокол 
№ 2/17 від 05.01.2020 р.); НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол № 2/6 від 05.02.2020 р.); 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (протокол № 1/91 від 29.01.2020 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (протокол № 2/26 від 05.02.2020 р.); НПАОП 0.00-1.15-07 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол № 1/105-1 від
29.01.2020 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів (протокол № 2/65 від 19.02.2020 р.); НПАОП 0.00-1.62-12 Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті (витяг з протоколу № 8/23 від
19.08.2020 р.).

Інженер служби охорони праці Шолох Світлана Миколаївна пройшла 
навчання в ТОВ «НВЦ «МОНОЛІТ», ПП «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області за програмами:_________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 9/57 від
11.09.2019 р.); НБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000 В) (протокол 
№ 2/17 від 05.01.2020 р.); НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол № 1/115 від 30.01.2019 
р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання



(протокол № 7/8 від 04.07.2018 р.); НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під нас 
виконання робіт на висоті (протокол № 2/1 від 06.02.2019 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 
Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів (протокол № 1/5 від
09.01.2019 р.); НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті (витяг з протоколу № 8/23 від 19.08.2020 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та п р и с т р о я м и  (протокол № 9/17 від
04.09.2019 р.); НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час ковальсько- 
пресових робіт (витяг з п ро т о к о л у  № 581 /4.11 -19 від 27.08.2019 р.1; НПАОП 0.00-1.68-13 
Правил охорони праці під час холодного оброблення металів (витяг з протоколу № 
580/4.11-19 від 27.08.2019 р.); НАПБ А 01.001-2014 Правил пожежної безпеки в Україні 
(протокол №  185 від 13.12.2018 р.)._______________________________________________________

Енергетик Ніколаєнко Олександр Володимирович пройшов навчання в ТОВ 
«НВЦ «МОНОЛІТ», ПП «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області за програмами:_____________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 
10/68 від 17.10.2018 р.)’; НБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000 В) 
(протокол № 2/17 від 05.01.2020 р.); НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол № 1/115 від
30.01.2019 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(протокол № 7/8 від 04.07.2018 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів (протокол № 1/5 від 09.01.2019 р.); НПАОП 0.00-1.15-07 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол № 2/1 від
06.02.2019 р.); НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті (витяг з протоколу № 8/23 від 19.08.2020 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (протокол № 9/17 від
04.09.2019 р.); НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час ковальсько- 
пресових робіт (витяг з протоколу № 581 /4.11-19 від 27.08.2019 р.); НПАОП 0.00-1.68-13 
Правил охорони праці під час холодного оброблення металів (витяг з протоколу № 
580/4.11-19 від 27.08.2019 р.); НАПБ А 01.001-2014 Правил пожежної безпеки в Україні 
(протокол № 52 від 22.07.2020 р.).

Начальник цеху Лмитренко Сергій Васильович пройшов навчання в ТОВ «НВЦ 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області за програмами:____________________________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 10/28 від
04.10.2017 р.); НБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (III група з електробезпеки до 1000 В) (протокол 
№ 2/17 від 05.01.2020 р.); НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол № 1/115 від 30.01.2019 
р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(протокол № 7/8 від 04.07.2018 р.); НАПБ А 01.001-2014 Правил пожежної безпеки в 
Україні (протокол №52 від 22.07.2020 р.).

Майстри Кулініч Борис Миколайович, Малько Олександр Вікторович, 
Дмитренко Роман Сергійович пройшли навчання в ТОВ «НВЦ «МОНОЛІТ», ПП «КРІОЛ» 
та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області за програмами:__________________________________________________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 

допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 10/28 від
04.10.2017 р., витяг з протоколу № 2/122 від 27.02.2019 р.); НБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (III 
група з електробезпеки до 1000 В) (протокол № 2/17 від 05.01.2020 р.); НПАОП 0.00-



1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском (протоколи №  1 /1 15 від 30.01.2019 р.. № 2/137 від 26.02.2019 р.); НПАОП 0.00-
I.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (протоколи №  7/8 від 04.07.2018 р.,
№ 2/126 від 27.02.2019 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями (протокол № 9/1 7 від 04.09.2019 р.); НПАОП 28.0-1.33- 
13 Правил охорони праці під час ковальсько-пресових робіт (витяг з протоколу № 
581/4.11-19 від 27.08.2019 р.); НПАОП 0.00-1.68-13 Правил охорони праці під час 
холодного оброблення металів (витяг з протоколу № 580/4.11-19 від 27.08.2019 р.); 
НАПБ А 01.001-2014 Правил пожежної безпеки в Україні (протокол № 52 від
22.07.2020 р .).______________________________________________________________________________

(

_______Розроблена документація Системи управління охороною праці: накази про
призначення відповідальних осіб:________________________________________________________
______ Наказом № 12 від 02.01.2020 р. енергетика Ніколаєнко О. В., начальника цеху
Лмитренко С. В. та майстрів Кулініча Б. М., Малько О. В., Амитренко Р. С. 
призначено відповідальними за зберігання та безпечну експлуатацію обладнання, 
що працює під тиском.___________________________________________________________________

Наказом № 13 від 02.01.2020 р. начальника цеху Амитренко С. В., майстрів 
Кулініча Б. М., Малько О. В., Амитренко Р. С. призначено відповідальними особами 
за безпечне виконання зварювальних та газополум’яних робіт.________________________

Наказом № 15 від 02.01.2020 р. головного інженера Артеменко В. Г. 
призначено особою, яка затверджує наряди-допуски, енергетика Ніколаєнко О. В.
призначено особою, яка видає наряди-допуски._______________________________________
_______Наказом № 4 від 02.01.2020 р. енергетика Ніколаєнко О. В. призначено
особою, відповідальною за безпечне виконання технічного обслуговування 
вантатажопідіймального обладнання, технологічного транспортного засобу 
(автонавантажувача), посудини, що працює під тиском, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива, ковальсько- 
пресового устаткування._________________________________________________________________

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

_______Наказом N2 7/1 по підприємству від 31 липня 2013 року створена служба
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера СОП Шолох 
Світлану Миколаївну (наказ від 02.08.2019 р. № 70)._____________________________________
______ На підприємстві наказом від 02.01.2020 р. №  2Н створена комісія з перевірки
знань з питань охорони праці: голова комісії головний інженер Артеменко В. Г., 
члени комісії: інженер СОП Шолох С. М., енергетик Ніколаєнко О. В., 
уповноважений представник трудового колективу Потоцький О. М „ який пройшов 
навчання в ТОВ «НВЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань комісією Головного управління
Аержпраці у Дніпропетровській області за програмами:_____________________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 9/57 від
II.09.2019 р.); НБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (II група з електробезпеки до 1000 В) (протокол N9 

2/17 від 05.01.2020 р.); НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №  3/141__________________
від 28.03.2019 р.).___________________________________________________________________________
_______Також на підприємстві розроблені:_______________________________________________
_______Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження
№ 56 від 29.05.2019 р.).____________________________________________________________________  \
_______Положення про комісію з питань охорони праці (затверджено ухвалою
загальних зборів трудового колективу протокол №1/1 від 04.10.2013 р.).______________
_______Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з
питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 53/1 від 17.08.2018 р.)



Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про
перегляд та затвердження №  81 від 17.12.2018 р.).______________________________________
_______Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд
та затвердження № 92 від 04.11.2019 р.)._________________________________________________
_______Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про_______
перегляд та затвердження № 80 від 06.09.2019 р.).______________________________________
_______Наказ № 2Н від 02.01.2020 р. про перегляд комісії з перевірки знань з питань
охорони праці;____________________________________________________________________________
_______Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження
№ 79 від 06.09.2019 р.), в тому числі:______________________________________________________
_______- № 2 Інструкція з охорони праці домедичної допомоги потерпілому.__________
_______- № 4 Інструкція з охорони праці підчас експлуатації балонів._________________
_______- № 5 Інструкція з охорони праці під час виконання вантажа-
розвантажувальних робіт._________________________________________________________________
_______- № 6 Інструкція з охорони праці для електрозварника на автоматичних та
напівавтоматичних машинах.____________________________________________________________
______- №11 Інструкція з охорони праці під час експлуатації преса_______
гідравлічного.______________________________________________________________________________
_______-ИоІЗ Інструкція з охорони праці для комірника.________________________________
_______-№14 Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника.___________________
_______- N2 17 Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують вогневі
роботи.____________________________________________________________________________
_______- № 3 Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного
електрифікованого інструменту.________________________________________________________
_______- N2 6 Інструкція з охорони праці під час експлуатації ручного інструменту та
приладів.__________________________________________________________________________________
_______- № 24 Інструкція з охорони праці для електрогазозварника.___________________
_______- № 25 Інструкція з охорони праці під час експлуатації газорізальної машини
«Комета».____________________________________________
_______- N2 26 Інструкція з охорони праці під час обслуговування обладнання, що
працює під тиском.______________________________________________________________________
_______- № 29 Інструкція з охорони праці для слюсаря з механоскладальних робіт.
_______- № 44 Інструкція з охорони праці для машиніста компресорної установки.
_______- № 45 Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування.___________________________________________________
_______- № 46 Інструкція з охорони праці для електрослюсаря (слюсаря)чергового та
з ремонту обладнання.___________________________________________________________________
_______Перелік журналів з 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 засідань комісії з перевірки знань охорони праці;________________
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;_______________________
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві._____________________
_______На підприємстві розроблені та впровадженні «Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених норм безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік».________________________
______ Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки мають професійну підготовку, здобуту в спеціальних навчальних
закладах та на попередньому місці роботи:____________________________________________
______Коротков Віталій Олександрович пройшов навчання на ТОВ «Дизельний завод»,
рішенням кваліфікаційної комісії присвоєно кваліфікацію електрогазозварника
(З розряду), свідоцтво №  566 від 02.10.2001 р.



Баісов Роман Володимирович пройшов навчання в Криворізькому
професійному гірничо-технологічному ліцею, рішенням кваліфікаційної комісії
присвоєно кваліфікацію електрогазозварник, диплом НР № 29098660________________
від 22.06.2006 р.____________________________________________________________________________

Репіх Сергій Миколайович пройшов навчання в НКК ТОВ «ЦГЗК», рішенням 
кваліфікаційної комісії присвоєно кваліфікацію електрогазозварника (5 розряду),
свідоцтво № 002622 від 31.01.2007 р.______________________________________________________
_______Піцик Олександр Олександрович пройшов навчання в ПТУ № 14, рішенням
кваліфікаційної комісії присвоєно кваліфікацію електрогазозварника на
автоматичних та напівавтоматичних машинах (4 розряду), свідоцтво № 7_____________
від 26.07.2004 р.____________________________________________________________________________

Шальнов Анатолій Віталійович пройшов навчання в НКК ТОВ «ЦГЗК» , рішенням 
кваліфікаційної комісії присвоєно кваліфікацію електрослюсар з ремонту
обладнання (5 розряду), свідоцтво № 355 від 03.03.1981 р._____________________________

Злебський Валерій Миколайович пройшов навчання на ТОВ «Дизельний завод», 
рішенням кваліфікаційної комісії присвоєно кваліфікацію електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування 16 розряду), свідоцтво № 446______
від 12.08.2008 р.____________________________________________________________________________

Нестеренко Валерій Борисович пройшов навчання на ТОВ «Дизельний завод», 
рішенням кваліфікаційної комісії присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник
(6 розряду), свідоцтво № 671 від 13.05.2003 р.____________________________________________

Губіш Павло Володимирович пройшов навчання в Криворізькому 
професійному гірничо-технологічному ліцею, рішенням кваліфікаційної комісії 
присвоєно кваліфікацію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування, диплом НР №  44949077 від 26.06.2013 р.__________________________________
_______Працівники підприємства пройшов навчання та перевірку знань в комісії
підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», (Репіх С. М., Піцик О. О. 
протокол № 5/2020 від 19.02.2020 р., Здебський В. М., Шальнов А. В. протокол № 
11/2020 від 11.03.2020 р „ Нестеренко В. Б. протоколи N9 12/2020 від 11.03.2020 р., 
Губіш П. В. протокол N9 14/2020 від 18.03.2020 р., Коротков В. О., Баісов Р. В. протокол
№ 5/2020 від 19.02.2020 р.). __________________________________________________________
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (Репіх С. М., Піцик О. О., Коротков В. О., Баісов Р. В. (II група з 
електробезпеки до 1000 В) протокол N9 05 від 17.06.2020 р „ Здебський В. М. (IV група 
з електробезпеки до 1000 В), Нестеренко В. Б. (III група з електробезпеки до 1000 В), 
Шальнов А. В. (IV група з електробезпеки до 1000 В) протокол N9 04 від 29.05.2020 р., 
Губіш П. В. (III група з електробезпеки до 1000 В) протокол №  8/26 від 19.08.2020 р.). 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
(Здебський В. М „ Шальнов А. В., Нестеренко В. Б. протокол № 23/2020________________
від 27.05.2020 р., Губіш П. В. протокол N9 13/2020 від 18.03.2020 р.)._____________________
НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (Репіх С. М „ Піцик О. О., Коротков В. О., Баісов Р. О., Здебський
В. М., Шальнов А. В., Губіш П. В., Нестеренко В. Б. протокол N2 15/2020_______________
від 18.03.2020 р.).___________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18 Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(Здебський В. М., Шальнов А. В., Нестеренко В. Б. протокол N930/2020 від 29.07.2020 
р„ Губіш П. В. протокол № 17/2020 від!8.03.2020 р.).___________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (Здебський В. М., Шальнов А. В., Нестеренко В. Б., Губіш П. В. протокол
№ 33/2020 від 09.09.2020 р.).______________________________________________________________
НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час ковальсько-пресових робіт
(Здебський В. М „ Шальнов А. В., Нестеренко В. Б., Губіш П. В. протокол № 34/2020 від
09.09.2020 р.).______________________________________________________________________________



НПАОП 0.00-1.68-13 Правил охорони праці піл час холодного оброблення металів
(Здебський В. М „ Шальнов А. В., Нестеренко В. Б., Губіш П. В. протокол № 35/2020 від
09.09.2020 р .)._______________________________________________________________________________________

Повторна перевірка знань з питань охорони праці у робітників проводиться щорічно
комісією підприємства.__________________________________________________________________
_______Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у
КЗ «Криворізька центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради 
(Медична довідка №  484 від 22.10.2019 р.)_______________________________________________

Наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
_______Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство
м ає  таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного 
захисту: напівавтомати зварювальний інверторного типу ПСИ-І_-500 MIG/MAG - 2 шт. 
(протокол випробування від ), маш ина переносна газорізальна «Смена-2М», 
машина термічної різки металів «Комета 2,5-12-1 Пл/1 К», маш ина ручна 
шліфувальна електрична TSM1 -150, дриль STANLEY STDR5510, на які є в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації) 
пояси запобіжні (акти випробування від 04.09.2020 р. лабораторії ТА та НК ТОВ 
«ПромТехАіагностики», дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки №32.1 7.30 
діє до 18.09.2022 р.) Усе обладнання та 313 використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.___________________________________________________

експлуатаційної документації,,

_______У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
НПАОП 0.00-7.17-18, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту: костюм (на 12 міс.), черевики 
(на 12 міс.), рукавиці (до 1 міс.), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12 
міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), щіток зварювальний (до зносу), взимку 
додатково: куртка утеплена (на 36 міс.), які були придбані у 2019-2020 р. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту.________________________________________________________________ ____________________

засобів індивідуального захисту
_______На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці», 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 перевірку знань з питань охорони 
праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки» (Постанова КМУ від 26.10.2011 N° 1107), НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік 
робіт з підвищеною небезпекою)), НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-1.15.07 ((Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальна 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та інш. Нормативно 
правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінет
охорони праці.



При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються в наявності:
комплект слюсарних інструментів, напівавтомати зварювальний інверторного типу 
ПСИ-1.-500 MIG/MAG - 2 шт. (протокол випробування! від ), м аш ина переносна 
газорізальна «Смена-2М», маш ина термічної різки металів «Комета 2,5-12-1 Пл/1 К», 
маш ина ручна шліфувальна електрична TSM1 -150, дриль STANLEY STDR5510 та інш.
_______На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по проф есіям  з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально- методичною літературою та наглядними посібниками. Є  необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.____________________________________________

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

М алашко Є. І.

5 верес
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територ іальнсй^^^Іи і^ржпрац і $ ¥  с //с 20^р.

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.

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.” .

^  (3 ' д  чГ р оу '  а \/



Головне управління Держпрзці 
у Дніпропетровській області


