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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони прані
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В ідом ості про роботодавця
ДЕРЖ АВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗА 1Ю РІЗЬКШ ЕКСПЕРТІ 10- ТЕХ! ІІЧ1II ПІ ІДЕЇ ГІР ДЕРЖІІ РАЦІ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з СДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

69032, м. Запоріж ж я, П івнічне ш осе, 25, код згідно з Є Д РП О У 24908201, В иконую чнй о б о в ’язки
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: нрі'іинщс, ім'я та по ба тькові, серія і номер паспорти.

директора - Б адьора Ром ан С ергійович. (061) 708-05-38. info а ot.zp.ua
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса е ісктронної пошти;

________________________________________ м, Дніпро та Дніпропегровська о б л . ____________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки)

Інформ ація про наявність договору страхування ци віл ьн ої відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш к о д и : __ П АТ «С т рахова ком панія «А льянс»
(найменування страхової компанії

Д оговір від 02.01.2018 № 33.4015.03_______________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф орм ація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

_

не проводився
(дата проведення аудиту)

______ Я, Бадьора Роман Сергійович, ірею дсклараї рею підтверджую відповіднісгь матеріально--технічної базі і та
(прізвище, ім'я та но батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

умов праці вимогам закон од авства з питань охорони праці га пром ислової безпеки під час виконання
таки х робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатац ії (застосування) таких м аш ин, механізмів,
устаткованая підви щ ен ої небезпеки:
_______ Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарі о ваі іп я,
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

я кі виконую ть роботи та/або експлуатую ть обладнання підви щ ен ої не б езп еки К іл ькість робочих місць.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

У том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик ви н и кн ення травм складне тридцять ш ість місць.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

П рим іщ ення (у кількості 28 шт.) розташ о в а н і у власній ад м ін істративній будівлі, за адресою
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення гравм

69025, м. Запоріж ж я, П івнічне ш осе, 2 5 . ___________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІНШІ ВІДОМОСТІ:

_______На підприємстві побудована система управління охороною ііраці. що викладена у «І Іоложенпі і іро аіетему
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

управління охороною праці», затвердженому наказом по підприємству від 12.02.2014 № 3 1_________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві відповідно до наказу по підприємству від 09.04.2004 № 57 функціонує служба з охорони
наявністю служби охорони прані, інструкцій про проведення навчання іа

праці. П овноваж ення служ би з охорони праці ви зн ач ені в «П олож енні про служ бу охорони праці»
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

затвердженому наказом но підприємству від 06.02,2014 № 33. Функції служби з охорони прані виконує інженер з
нормативно правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

охорони праці Демяносова Алла Анатоліївна, призначений наказом по підприємству 09.04.2014 №57 (протокол
перевірки знань з питань охорони праці від 21.04.2017 № 158-17).
Для перевірки знань з питань охорони праці наказом від 02.03.2018 № 35 створена комісія, члени якої
пройшли перевірку знань відповідно вимог до пункту 3.9 Н П А О І1 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (протоколи перевірки знань з питань охорони
праці від 28.07.2017 №292-17, 06.02.2018 №2-18, 29.04.2015 №170-15, 08.04.2015 №136-15. 29.09.2016 №75-16.
03.06.2015 №218-15, 18.08.2017 №321-17, 21.04.2017 №158-17).
В ідповідно до вим ог Н П А О П 0.00-4.15-98 «П олож ення про розробку інструкцій з
охорони праці» на підприєм стві розроблені та наказами по підприєм ству затвердж ені інструкції
з охорони праці для заб езп еч ен н я безпечного виконання робіт підвищ еної небезпеки:
• Вим оги з охорони праці для водіїв служ бових автом обілів;
• Вимоги з охорони праці для користувачів персональних електронно-обчислю вальних
м аш ин (П ЕО М );
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•
•

Вимоги з охорони праці під час виконання робіт на висоті та верхолазних роботах;
Вимоги з охорони праці для фахівців, іцо виконують візуально-оплічний контроль
підіймальних споруд та металургійного устаткування;
• Вимоги з охорони праці під час виконання ультразвукового контролю та товщинометрії
технологічного устаткування;
• Вимоги з охорони праці під час вимірювання твердості твердоміром динамічним;
• Вимоги з охорони праці під час виконання магнітопоропжового контролю технологічного
устаткування;
• Вимоги з охорони праці для фахівців, що виконують візуально-оптичний контроль об’єктів
устаткування котлонагляду та технологічного устаткування;
• Вимоги з охорони праці для персоналу ЕТЛ під час випробувань та вимірювань в
електроустановках;
• Вимоги з охорони праці під час роботи на копіювально-множувальній техніці;
• Вимоги з охорони праці під час виконання капілярного контролю технологічного
устаткування;
• Вимоги з охорони праці під час визначення шкідливих фізичних факторів виробничого
середовища та робочого процесу;
• Загальні вимоги з охорони праці для робітників державного підприємства «Запорізький
експертно-технічний центр Держпраці»;
• Вимоги з охорони праці для фахівців, що виконують технічне обстеження будівель і споруд;
• Вимоги з охорони праці під час роботи з ручними інструментами, електро-інструментами та
пристосуваннями;
• Вимоги з охорони праці для персоналу СПЛ при проведенні обстеження, ремонту та чищення
димоходів та вентиляційних каналів;
• Вимоги з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт, в тому числі в замкненому
просторі.
Підприємством отримані дозвільні документи на виконання заявлених робіт:
Дозвіл, виданий Держгірпромнаглядом України, на виконання робіт підвищеної небезпеки від
15.06.2015 №454.15.30 (технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне
діагностування машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки).
Дозвіл, виданий Держгірпромнаглядом України, на виконання робіт підвищеної небезпеки від
15.06.2015 №455.15.30 (технічний огляд, експертне обстеження, технічне діагностування,
випробування (неруйнівний контроль: візуально-оптичний, інструментальний, тепловізійний,
ультразвуковий) електричного усталювання електричних станцій та мереж, технологічного
електрообладнання напругою понад 1000 В).
Дозвіл, виданий Держпраці України, на виконання робіт підвищеної небезпеки від 03.11.2017
№265.17.30 (технічний огляд, випробування, неруйнівний контроль (візуально-оптичний,
ультразвуковий (ІЛГ), магнітопорошковий (МТ), капілярний, вимір твердості), експертне обстеження,
технічне діагностування машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки (гірничошахтне
усталювання (тільки устаткування гірничорудної та нерудної промисловості)).
Дозвіл, виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду України у Запорізькій
області, на виконання робіт підвищеної небезпеки від 15.06.2015 №253.15.23 (газонебезпечні роботи
та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах; роботи в діючих електроустановках напругою понад
1000 в та в зонах дії струму високої частоти; маркшейдерські роботи; роботи в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах,
топках, трубопроводах); роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше
над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою
пі дйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників).
Свідоцтво
про
визнання
технічної
компетентності,
видане
ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» від 31.08.2017 № АВ 63-17.
Навчання з питань охорони праці та інструктажі з питань охорони праці працівників, що
виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, здійснюються відповідно до НПАОПО.ОО-4.122005 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці» та ССУОТ 23.01.01-2014 «Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників
підприємства», затвердженого наказом по підприємству від 06.02.2014 № 27.
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Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки своєчасно
проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії, під час виконання
ними робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі, відповідно до вимог
діючих нормативно-правових актів з охорони праці (протоколи від 29.04.2015 ОП170-15-3, від
23.09.2015 ОП409-15-1, від 21.10.2015 ОП462-15-1, від 14.09.2016 ОП328-16-11, від 18.03.2015
ОП115-15-1, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 27.07.2016 ОП280-16-7, від 11.11.2015 ОП248-12-6, від
18.03.2015 ОП94-15-1, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 26.07.2016 ОП04,
від 19.09.2016 ОП352-16-5, від 24.02.2016 ОП61-16-7, від 13.10.2016 ОП367-16, від 01.06.2016 ОП
221-16-6, від 28.09.2016 ОП352-16-9, від 16.09.2016 ОП340-16-3, від 16.09.2016 ОП340-16-2, від
16.09.2016 ОП340-16-2, від 03.06.2015 ОП218-15-5, від 25.11.2016 ОП465-16-3, від 01.06.2016 ОП22116-3).
Проведення робіт в діючих електроустановках до та вище 1000 В здійснюється відповідно до
вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Для забезпечення організації
проведення таких робіт наказом по підприємству від 24.02.2016 № 29 призначений відповідальний за
електрогосподарство. Працівники, що виконують роботи в діючих електроустановках напругою до та
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти періодично проходять перевірку знань відповідно
до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
Працівники підприємства, які проводять експертизу стану охорони праці та безпеки
промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують
обладнання підвищеної небезпеки, працюють на постійних засадах, та відповідно до НПАОП 0.006.08-2007 «Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне
обстеження устаткування підвищеної небезпеки» пройшли навчання та атестацію в ДП «ГНМЦ» та
мають про це відповідні кваліфікаційні посвідчення.
Проведення робіт на висоті та верхолазні роботи здійснюється відповідно до вимог
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Працівники, що
виконують такі роботи, періодично проходять перевірку знань відповідно до вимог' НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та проходять спеціальне навчання
та перевірку знань з питань безпечного виконання висотних та верхолазних робіт у ТОВ «Учбовий
центр «КАСКОН» (протокол від 15.06.2017 №80-28-17).
Працівники, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, забезпечені засобами
захисту (індивідуального та колективного) та спецодягом відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту» та умов Колективного договору. Контроль стану цих
засобів захисту здійснюється постійно відповідальними особами, призначеними наказом по
підприємству від 10.11.2016 №198. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони пратті
засоби захисту перевіряються та випробуються у відповідних випробувальних лабораторіях, що
,льш документи.
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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.
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Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки своєчасно
проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії, під час виконання
ними робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі, відповідно до вимог
діючих нормативно-правових актів з охорони праці (протоколи від 29.04.2015 ОП170-15-3, від
23.09.2015 ОП409-15-1, від 21.10.2015 ОП462-15-1, від 14.09.2016 ОП328-16-11, від 18.03.2015
ОП115-15-1, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 27.07.2016 ОП280-16-7, від 11.11.2015 ОП248-12-6, від
18.03.2015 ОП94-15-1, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 11.11.2015 ОП526-15-2, від 26.07.2016 ОП04,
від 19.09.2016 ОП352-16-5, від 24.02.2016 ОП61-16-7, від 13.10.2016 ОП367-16, від 01.06.2016 ОП
221-16-6, від 28.09.2016 ОП352-16-9, від 16.09.2016 ОП340-16-3, від 16.09.2016 ОП340-16-2, від
16.09.2016 ОП340-16-2, від 03.06.2015 ОП218-15-5, від 25.11.2016 ОП465-16-3, від 01.06.2016 ОП22116-3).
Проведення робіт в діючих електроустановках до та вище 1000 В здійснюється відповідно до
вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Для забезпечення організації
проведення таких робіт наказом по підприємству від 24.02.2016 № 29 призначений відповідальний за
електрогосподарство. Працівники, що виконують роботи в діючих електроустановках напругою до та
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти періодично проходять перевірку знань відповідно
до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
Працівники підприємства, які проводять експертизу стану охорони праці та безпеки
промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують
обладнання підвищеної небезпеки, працюють на постійних засадах, та відповідно до НПАОП 0.006.08-2007 «Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне
обстеження устаткування підвищеної небезпеки» пройшли навчання та атестацію в ДП «ГНМЦ» та
мають про це відповідні кваліфікаційні посвідчення.
Проведення робіт на висоті та верхолазні роботи здійснюється відповідно до вимог
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Працівники, що
виконують такі роботи, періодично проходять перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та проходять спеціальне навчання
та перевірку знань з питань безпечного виконання висотних та верхолазних робіт у ТОВ «Учбовий
центр «КАСКОН» (протокол від 15.06.2017 №80-28-17).
Працівники, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки, забезпечені засобами
захисту (індивідуального та колективного) та спецодягом відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту» та умов Колективного договору. Контроль стану цих
засобів захисту здійснюється постійно відповідальними особами, призначеними наказом по
підприємству від 10.11.2016 №198. Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці
зг "
іеревіряються та випробуються у відповідних випробувальних лабораторіях, що
ільні документи.
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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.
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