
ДЕКЛАРАЦІЯ  

відповідності матеріально-технічної бані вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОЬМНЖНН ОЮ  В1ДІЮВІДАЛЬНІСТЮ

__________«ЦЕНТР ГІРО І'ИГІОЖЕЖНИХ ПОСЛУГ «Д ІЯ»7 місцезнаходження: 49000.

Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 28-Л, код СДР1ІОУ 42768053.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_____керівник -директор Дяченко Андрій Петрович, тел. +38056 716 02 65, іпГо@(1іуа.com.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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, телефакс)', адреса елекіронної нош і и.

______________ територія України на об'єктах замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки га/або експлуатації (засіосуваппяімашин. механізмів, устаткований підвищеної небезпекні

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті

ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності
(найменування страхової компанії.

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1 788 страхування 

не проводиться , так як Товариство не є объектом підвищеної небезпеки.
строк дії страхового полісу, номер і лата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

26 жовтня 2020р.
(лаза проведення аудиту)

Я,_________________________  Дяченко Андрій Петрович
(прізвище, ім'я за по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази га умов праці вимо

гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро

біт підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко- 

вання підвищеної небезпеки:

- Випробування машин, механізмі в. устатковання п ідвищеної небезпеки, що зазначені в дода

тках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлу

атацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МІІа, крім автомобільних газових бало

нів. що є ємностями для газового моторного палива.

- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозво- 

лів на виконаній.робіт підвищеної небезпеки га па експлуатацію (застосування) машин, ме

ханізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- по судини, що працюють під тиском понад 0.05 М їіа . крім автомобільних газових бало

нів. що є ємностя м и для газово і о моторно і о пали ва,

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій.

- Роботи верхолазні.

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) і в зонах дії 

струму високої частоти.

- Заповнення, злив і ремонт балонів із стисненим, зрідженим газом. їх зберігання.

__ - Зварювальні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МІІа. крім автомобільних газових балонів. 

_  іцо є ємностями для газового моторного палива, а саме:
за/або машин, механізмів, уст а і кования підвищеної небезпеки.
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- балони із зрідженим газом (вуглекислий гар. З од.. Україна;

______ - балони із зрідженим газом (азот), 3 од.. Україна.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються за/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного д о з в о л у  .

На підприємстві працюють 10 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм - 7 осіб.________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Адміністративно-виробничі приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська обл.. м. 

Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 28-М. 28-Л (оф існе приміщення площею 80 м2. складське примі

щення площею 46 м2 (договори оренди пежитлового приміщення №44 від 0 1.07.2019 p.. укла

дений із ТОВ «Грандмарт» та №26-1 від 01.07.2019 p.. укладений із ГОВ «Абсолют-Торг». Ви- 

конання робіт та експлуатація машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки здійенід

еться на об'єктах замовників згідно укладених договорі в.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Наказом №9 від 10.09.2020 р. відповідальною особою  за безпечне виконання робіт з заповнен

ня, зливу і ремонту балонів із стисненим, зрідженим газом, їх зберігання призначено начальни

ка лабораторії метрології Мацугу В.І.

Наказом №10 від 10.09.2020 р. відповідальною особою  за робочий стан та безпечну експлуата

цію електрогосподарства на підприємстві призначено начальника лабораторії метрології Мацу- 

гу В.І. (5 група з електробезпеки до і понад 1000 В).

Наказом №  11 від 11.09.2020 р. відповідальною особою  за своєчасне випробування та забезпе

чення робітників засобами індивідуального захисту призначено начальника лабораторії метро

логії Мацугу В.І.

Наказом №12 від 1 1.09.2020 р. відповідальною особою  за безпечну експлуатацію посудин, що 

працюють під тиском призначено начальника лабораторії метрології Мацугу В.1.

Наказом №13 від 14.09.2020 р. відповідальною особою за утримання у справному стані балонів 

із стисненими, зрідженими газами директор Дяченко А.П. поклав на себе.

Наказом №14 від 14.09.2020 р. відповідальною особою  за безпечне виконання робіт з випробу

вання та експлуатації посудип. що працюють під тиском понад 0.05 Ml la призначено начальни 

ка лабораторії метрології Мацугу В.1.

Наказом №15 від 14.09.2020 р. відповідальною особою  за безпечне виконання робіт в діючих 

електроустановках напругою понад 1000 В призначено начальника лабораторії метрології Ма- 

цугу В.І.

Наказом №16 від 14.09.2020 р. відповідальною особою  за безпечне виконання робіт, що вико: 

нуються на висоті понад 1,3 метра та верхолазних робі т призначено начальника лабораторії ме

трології Мацугу В.І.

Наказом №17 від 14.09.2020 р. відповідальною особою  за безпечне виконання робіт з монтажу. 

демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню машин, механізмів, устатко- 

вання підвищеної небезпеки (посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МІ 1а) призначено 

начальника лабораторії метрології Мацугу В.І.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та Н П А О ІІ 0.00-4,1 2-05 «Типо- 

ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». і1 а - 
казом №  5 від 09.09.2020 р . створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони 

праці у складі: Голова комісії - директор Дяченко А.ІІ. Члени комісії заступник директора 

Довгаль О.В., начальник лабораторії метрології Мацуга В.І. - пройшли навчання та перевірку 

знань:

Директор Дяченко А .П .. начальник лабораторії метрології Мацуга В.1.. заступник лиректора 

Довгаль О.В. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОГ1 Макаров Л.В . та пе

ревірку знань в коіуґісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законо

давства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виро- 

бництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики про

фесійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасно то вигі ад- 

ку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоко іу 

№ 01/08-20 ЗУ-РД від 03.08.2020 р. ~ .

Директор Дяченко А.П., начальник лабораторії метрології Мацуга В.1.. заступник директора
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Довгаль О.В. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП  Макаров Д.В. та пе

ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НІ І А РІ І 

0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 

Витяг з протоколу №03/08-20 ОТ-ЦП від 03.08.2020р.

Директор Дяченко А .П .. заступник директора Довгаль О .В . пройшли навчання в Навчальний 

центр з охорони праці ФОП  Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління 

Держпраці у Запорізькій області згідно ПБГГС. ПІ1ВУ. ПОПР1П. ГІКГГ. ПГГЗ. П УК. 4 група з 

електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу № 1.09-20 КЛ/ДІ від 02.09.2020р.

Начальник лабораторії М ацуга В .І. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони праці 

ФОП Макаров Д.В. та перевірку зн ань в ко м і с ІЇІ< и і о вного уп равління Держпраці у Запор і з ь к і й 

області згідно ПБННС, 11ІІБУ. ПОПРИ 1. ГІК1Т. І1ККЗ. ПУК. 5 група з електробезпеки до та по

над 1000 В. Витяг з протоколу №1.09-20 КЛ/ДІ від 02.09.2020р.

Директор Дяченко А.1Г. начальник лабо раторії метрології М ацуга В .І., заступник директора 

Довгаль О.В. пройшли навчання в Навчальний центр з охоро ни праці Ф О П Макаров Д.В. іа пе

ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ППАОІІ 

0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». В итяг з протоколу 

№01/08-20 ВР-ЦІІ від 03.08.2020р.

Директор Дяченко А.ГГ, начальник лабораторії метрології Мацуга В.1., заступник директора 

Довгаль О.В. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праї ü ФОП  Макаров Д.В. і а не - 

ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Н1ІАОІІ 

0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з 

протоколу №2/08-20 ІП-ІIIІ від 04.08.2020р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають. за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праїп» 

створена служба охорон и [ і раці. Наказом № 1 від 07.09.2020р. функ ції служби охорон 11 праці н а 

підприємстві покладаються на заступника директора Довгаль О .В.
наявністю служби охорони праці,

Клектрозварник Солодкий О.О. ГОВ « УК С пектр» за професією електрозварник. 11 ос від- 

чення №02166 від 28.12.2009р.

Клектрозварник Солодкий О.О. па підставі результатів випробувань. Проведених у  відповідно

сті з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці__України від

19.04.96 за №61 пройшов атестаї цю в ТОВ 1111ГІ _« Ко ксохімтепл о монтаж» згідно СІ І и 1КЗ.05.05- 

84, ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.16-200:2014, НІІАОП 0.00-1.81- 

18. Протокол №143 від 02.09.2020 р. Посвідчення зварника №126-ДН-58, дійсне до 02.09.22р. 

Заправник (випробувач) вогнегасників Мананков В.О. Учбовий комбінат ДГІТ України за 

професією зарядник вогнегасників 3 розряду. Посвідчення № 18/0Із/З від 16.03.2018р. 

Заправник (випробувач) воі неї асників Хилюк С .В . Учбовий комбінат ДПТ України за профе

сією зарядник вогнегасників 3 розряду. Свідоцтво Серія 12 ('В  № 722153 від 10.04.2013р. 

Клектромонтер Яковлев В.А. ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моно

літ» за професією електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 5 розряду. Свідоцтво 

№012255 від 11.08.2008р.

Клектромонтер Ожегов О .В ......Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання» за ква

ліфікацією електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 5 розряду. Свідоцтво № 139-20-01 

від 03.04.2020р.

Верхолази Барабан С.В.. Яковлев В.А. Приватний заклад «Центр професійної освіти і навча 11 - 
ня» за професією верхолаз 6 розряду . Витяг з протоколу № 419-2020 від 02.10.2020р. Посвід

чення №419-20-01. №419-20-02.

Тракторист-машиніст екскаватора Кукиханов М.В. Павлоградський РА НО Дніпропетровської 

області за професією - тракторист-машиніст 3 класу. ІІротокол №10 від 25.03.1987р. Ііосві,^ 

чення АБ №023176.

Клектрозварник Солодкий О .О., заправник (випробувач) вогнегасників Мананков В.О., заправ

ник (випробувач) вогнегасників Хилюк С.В.. електромонтер/верхолаз Яковлев В.А., е.іекіромо-

нтер Ожегов О .В ., монтажник/верхолаз..Барабан С .В., тракторист-машиніст Кукиханов М.В.

пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно питань охорони праці, ін- 

струкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт. 11 р о ю ко і 

№1/2020 від 05.10.2020р.

Клектрозварник Солодкий О.О., заправник (випробувач) вогнегасників Мананков В.О.. заправ



ник (випробувач) вогнегасників Хилюк Є.В., електромонтер/верхолаз Яковлев В.А.. електромо

нтер Ожегов О.В., монтажник/верхолаз Барабан С .В. пройшли навчання та перевірку т а н ь в 

комісії підприємства згідно НПАОГІ 0.00-1.81 -18 « І Іравила охорони праці під час ексгілу атаці ї 

обладнання, що працює під тиском», в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2/2 020 в і ; і 

06.10.2020р.

Клектрозварник Солодкий О.О.. заправник (випробувач) вогнегасників Мананков В .О., заправ

ник (випробувач) вогнегасників Хилюк С.В., електромонтер/верхолаз Яковлев В .A.. електромо

нтер Ожегов О.В., монгажник/всрхолаз Барабан С.В.. тракторист-машиніст Кукиханов М.В. 

пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства зі ідно 111ККС. 1ІБККС. З і рупа з 

електробезпеки. Протокол №’3/2020 від 07.10.2020р.

Клектрозварник Солодкий P.O.. заправник (випробувач) вогнегасників Монанков В.О., заправ

ник (випробувач) вогнегасників Х илюк С.В.. електромонтер/верхолаз Яковлев В.A .. електромо

нтер Ожегов О.В., монтажник/верхолаз Барабан С.В. пройшли навчання та перевірку знань в 

комісії підприємства згідно НГІАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з ін- 

струментом та пристроями», НПАРП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 

робіт на висоті», в обсязі виконуваних робіт. Протокол №4/2020 від 08.10.2020р.

На підприємстві ГОВ «ЦКНТР ПРРТИІ10ЖКЖНИХ ПРСЛУК «ДІЯ», відповідно до ви

мог Закону України «Про о хорону праці», наказом №2 від 08.09.2020 р. затверджено та введено 

в дію:

- Положення про службу охорони праці;

- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань

охорони праці:

■ Положення про роботу уповноважених трудо вих колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону

вання системи охорони праці на підприємстві, наказом №2 від 08.09.2020р. затверджено та вве

дено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

Система управління охороною  праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло

женнями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до

триманню вимог техніки безпеки га охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Журнал протоколів ітеревірки знань.

Журнал обліку, перс вірки та ви ггробуван 11 я електро інструмента.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорон и праці.

Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

Журнал огляду газовикорисговуючого обладнання.

Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів. 

Наказом № 3 від 08.09.2020р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові інстру кції 

директора, заступника директора, начальника лабораторії метрології. Наказами №7 від 

10.09.2020р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підііри- 

емстві.

На підприємстві, наказом №4 від 09.09.2020р. зат верджені та введені в дію інстру кіуї з 

охорони праці: Інструкція з ОП при експлуатації ручних електромашин, ручного електроінот - 

рументу, переносних електросвітильників та подовжувачів; Інструкція з 011 з надання першої 

медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві; Інструкція з ОГІ для електромоїпе

ра; Інструкція з ОГІ для електрозварника; І нструкція з O l І для м о н таж н и ка : 1 н стр у к ц і я з ( ) 11 . и і я 

заправника вогнегасників; Інструкція з О І І для верхолаза: Інструкція з ОН при виконанні робіт 

в діючих електроустановках: Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті: Інструк ція з 011 

при виконанні гідравлічних випробувань посудин, що працюють під тиском: Інструкція з ОП 

при виконанні земляних робіт. Тексти інструкцій е стислими, зрозумілими і не допускають різ

них тлумачень. Інструкції по Формі і з м іс ту  відповідають вимої ам Н П А О ІІ 0.00-4.15-98 «По

ложення про розробку інструкцій з охорони праці».
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони прані.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в т о м у  числі та що викори

стовується при виконан н і робіт та експлуатації машин, механізмів, усгатковання 11 ідвищеної
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небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації т ощ о ) .________

Для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковаиня підвищеної небезпеки на 

підприємстві мається в наявності наступне обладнання: Гідростенд 44-21-7012; стенд гідравліч

ний для випробування на міцність корпусів вогнегасників іа протипожежних систем, працюю

чих під тиском (максимальний тиск води до 250 кгс/см2). зав. №00132. 2020р.в.. Україна, насос 

випробувальний ручний типу НР-250. 2020р.в.. У країна, комплект сталевих перехідних елем єн - 

тів під'єднання корпусів вогнегасників та протипожежних систем, робочого та зразковою ма

нометрів. прозорого рукава стоку, рукав високого тиску типу PHD 208x2000 AOL 10 відповідно 

EN853 2 SN. прозорий рукав для стокової магістралі с к и д у  тиску, діаметром 10 мм„ захисна 

огорожа випробувального тракту високого тиску, стіл випробувача, ванна для промислових ко

рпусів. ключ динамометричний РД50. ключі гайкові двосторонні в наборі ГОСТ 28037. рулетка 

ГОСТ 7502. секундомір СОСпр-26-2-000 (0-60 хв. кл. точності ±0.1 с) ['ОСТ 5072. стрічка 

ФУМ-2 ТУ 65-1388. мобільний комплекс технічного обслугову вання вогнегасників і протипо

жежних засобів, зав. №00130. 2010р.в. Україна (патент на корисну модель №50334. виданий 

Державним департаментом інтелектуальної власності), слюсарні лещата, блок заряджання по

судин вуглекислотою, порошкова зарядна станція, ємність для води, пристрій для миття та су- 

шіння балонів, зварювальний апарат ММД-250 «Дніпро-М». зав. №00012. 2019р.в.. Україна. 

пояса запобіжні 1ГІЛ-К2, зав. №01501. №01502. №01503. 2019р.в., Україна. 2-х полюсний вказі

вник напруги. 2020 р . в.. Україна, діелектричні боги, діелектричні рукавиці. №704Л. № 704 11. 

інструмент з ізолюючими рукоятками (викрутка, пасатижі, кусачки тощо) - 2 компл.. набір ін- 

струментів для електромонтажних робіт 2 комплекти, риштування будівельні, екскаватор гу

сеничний .)СВ JS360LC. 2013 р. в.. Англія t  державний номерний знак 108161АЕ (догов і р ореї і - 

ди транспортних засобів та механізмів з екіпажом і технологічною оснасткою №20.10-20 в і; і 

20.10.2020р.. укладений із ТОВ «Строй Ю А») - декларація відповідності матеріально-техні1 т о ї 

бази вимогам законодавства з питань охорони праці зареєстрована у журналі обліку суб 'єктів 

господарювання у територіальному органі Держпраці 18.07.2018р. № 348.18.12.

Атестація випробувального обладнання (стенда гідравлічного для випробування цілісності кор

пусів вогнегасників та протипожежних систем, працюючих під тиском) здійснюється Держав

ним підприємством «Дніііропетровський регіональний державний науково-технічний ценгр 

стандартизації, метрології та сертифікації (ДП «Дніпростандартметрологія»), у відповіднос ті до 

договору на виконання метрологічних робіт (послуг) № 15-1/2149 від 18.09.2020р.

ТОВ «ЦКНТР ПРОТИПОЖ ЕЖ НИХ ПОСЛУГ »ДІЯ» в и к о н у ю т ь  роботи з гідравлічних ви і іро- 

бувань посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МІ Іа. крім автомобільних газових балонів. 

що є ємностями для газового моторною палива (вогнегасників). Гідравлічні випробування вог

негасників виконуються у відповідної'і і до методики виконання випробувань, згідно технічної о 

опису, настанов з експлуатації та паспортів на випробувальне обладнання.

У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування. 

які використовуються під час виконання робіт на висо ті та верхолазних робо тах пройш: їй 11ере- 

вірку та випробування акт №1 від 09.09.2020р.

Постачання п ромислових газів здійснює ТОВ Ф ірма «Кріогенсервіс», у відповідності до до і о - 

вору постачання №2404 від 24.04.2020р.

У відповідності дб вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засо

бів». ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо пройїпли 

випробування підвищеною напругою та допущені до роботи в електроустановках напругою до 

та понад 1000 В.: протокол №  76/05 від 04.05.2020р. (Виробнича лаборато рія високовольтііих 

випробувань та вимірювань Верхньодніпровської РКС); протокол №17/04-1 від 17.04.2020р. 

(Е л е кгротех н і ч н а ко м п а н і я ТОВ «П ортал-1», Свідоцтво про атестацію № ПЧ 06-2/391-2019 від 

06.05.2019р.).________
експлуатаційної документації.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуальною захисту на..робочому,місіїЬкдд іілк;іч\ №8 

від 10.09.2020р.. працівники підпри ємства. я кі в и к о н у ю т ь  роботи з гіідви ще пою  небс зпекою за

безпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби інди- 

відуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному 

стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 

відповідно до вимог закоїюдавства та документів з експлуатації виробників.
засобів індивідуального захисту.
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Бібліотечний фонд, ф онд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 

охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 

складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 

поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив

но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра

ці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за- 

стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано

вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об'єкти підвищеної 

небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1 -

1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 

експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації елек- 

трозахисних засобів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструме

нтом та пристроями», 11ПАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконанії я робіт на 

висоті». Н П АОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском». Н ІІАОГІ 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0,00-

4.21-04 «Типове положення про службу охорони. праці». ППАОІ1 0.00-4.12-05 «Типове поло

ження про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 

0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». ПІ І ЛОЇ 1 

0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «П о

рядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що ді

ють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботода- 

вцями охорони праці працівників» та інші.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємс і на 

проходять медичний огляд. Наказом №6 від 09.09.2020р. інженерний склад, технічний персонал 

та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без про

ходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (про

тягом трудової діяльності) медичні огляди. Заключний акт за результатами медичного огляду 

працівників від 03.08.2020р., виданий КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2» Дніп

ропетровської обласної ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ЦЕНТР ПРОТИПОЖ Е

Ж НИХ ПОСЛУГ «ДІЯ». При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайо- 

млення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих фа

кторів. про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих 

факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 

що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 

додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро

біт підвищеної небезпеки.

Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер

жання вимог закоц^Йщ^№?^кззаїни з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви

конання робіт н, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
ї та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

А.II. Дяченко
(ініціали та прізвище)

29.10.2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «^'>> 2020р. №

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