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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТОДАВЦЯ

_________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Юридична адреса суб’єкта господарювання:

Фактична адреса суб’єкта господарювання:
Ідентиф ікаційний код ю ридичної особи - ______________________________________________________

Керівник суб’єкта господарювання:_________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ^контактний номер телефону :
адреса електронної пошти)
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ РИБКА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,
паспорт серія АЕ №031512, виданий Тернівським РВ Криворізького УМВС України в
Дніпропетровській області від 18.12.1995 р. Реєстраційний номер облікової картки платника податків та
інших обов'язкових платежів - 2847314790. 50089, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. МІСТО КРИВИЙ
РІГ, ВУЛИЦЯ ДОВАТОРА, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 324_________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
068 934 14 54__________________________________________________________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
на території Дніпропетровської області. згідно договорів підряду___________________________________
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 відш кодування наслідків мож ливої шкоди відсутній.
(найменування страхової ком панії,строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
відсутній_____________________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Рибка Микола Васильович____________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи

_______________________________________________________________________ ?
або фізичної особи — підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність м атеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки: а сам е
1. Роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра.
2. Роботи в колодязях, шурфах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах).
3. Земляні роботи, що виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні розташ ування підземних
комунікацій чи під водою._____________________________________________________________________
(найменування виду робіт,підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,
4 . Роботи верхолазні__________________________________________________________________________
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),
5 . Роботи в дію чих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах д ії струму високої
частоти.

б.Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним,
вибухонебезпечним та інертним газом.
7.3варювальні роботи._______________________________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються таУабо експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу.
Загальна кількість працюючих на підприємстві складає 9 осіб, з них виконують роботи
підвищеної небезпеки: посадових осіб - 3 особи, робітників - 6 осіб, заявлені роботи підвищеної
небезпеки виконують 9 осіб.________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,.
-______ Договір оренди нежитлового приміщення № 66 від 0 1 .1 2 .2 0 1 7 р. за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська. 82 а., укладений із П рА Т
«Кривбастехнопром».
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’ єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів).

Інші відомості _ У ФО П РИ БК А М .В . створена служба охорони праці. Наказом № 1 ОТ від 19 .0 4 .2 0 18 р.
функції служби охорони праці на підприємстві фізична особа-підприємець Рибка М .В ,
поклав на себе.
Накази про призначення відповідальних:
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4,12-05 «Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом
№2 ОТ від 19.04,2018 р. у ФОП РИБКА М.В. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці у складі:
Голова комісії
- ФОП Рибка М.В.
Члени комісії
- виконроб Голінко В.М.
Майстер Ледяєв В.Є
Наказом №4 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в техніч-но-справному
стані електроінструменту призначено майстра Ледяєва Є.В.
Наказом №6 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті,
облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберіган-ня поясів та пристосувань
призначено майстра Ледяєва Є.В. Для випробу-вань поясів та пристосувань створена комісія у
складі: ФОП Рибка М.В., виконроба Голінко В.М.. майстер Ледяєв В.Є.
Наказом №7 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства
призначено майстра Ледяєва Є.В.
Наказом №8 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуата-цію
газорізального обладнання (огляд та випробування гумовотканинних рукавів, виконання перевірок
на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, без-печну експлуатацію апаратури,
безпечне виконання газополум'яних робіт) призна-чено майстра Ледяєва Є.В.
Наказом №9 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за наглядом за справним станом,
зберіганням та збереженням в справному стані та безпечні умови роботи балонів із стисненими і
зрідженими газами призначено майстра Ледяєва Є.В.
Наказом № 10 ОТ від 20.04.2018р. на підприємстві затверджений перелік робіт з підвищеною
небезпекою, які виконуються на підприємстві. Відповідальною особою за проведення робіт з
підвищеною небезпекою призначено виконроба Голінко В.М.
Наказ № 11 ОТ від 20.04.2018 року про призначення відповідальним за ведення газонебезпечних
робіт виконроба Голінко В.М. 33_______________________
Наказ № 12 ОТ від 20,04.2018 року про призначення відповідального за посудини, що працюють
під тиском майстра Ледяєва Є.В.
Наказом № 13 ОТ від 20.04,2018 р. відповідальною особою за проведення робіт з підвищеною
небезпекою з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Ледяєва Є.В. Право затвердження
наряд-допусків надається начальнику дільниці Голінко В.М.
прізвище, ім’ я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

ФОП Рибка М.В.. виконроб Голінко В.М.. майстер Ледяєв Є.В. пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно Зако-нів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки»,
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.
Витяг з протоколу №29/48/2018 від 19.02.2018 р.
ФОП Рибка М.В.. виконроб Голінко В.М.. майстер Ледяєв Є.В. пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні
робіт на висоті».
Витяг з протоколу №3- 18 від 31.0 1.2 0 18 р.
ФОП Рибка М.В.. виконроб Голінко В.М., майстер Ледяєв Є.В. пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
Витяг з протоколу № 10/1-18 від 23.02.2018 р.
ФОП Рибка М.В.. виконроб Голінко В.М., майстер Ледяєв Є.В. пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації
посудин, що пра-нюють під тиском».
Витяг з протоколу № 12/4-18 від 21.03.2018 р.
ФОП Рибка М.В.. виконроб Голінко В.М.. майстер Ледяєв Є.В. пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. V група з електробезпеки до і вище 1000
В.
Витяг з протоколу № 5-18 від 07.02.2018 р.
ФОП Рибка М.В.. виконроб Голінко В.М.. майстер Ледяєв Є.В. пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями».
Витяг з протоколу №6-18 від 05.02.2018 р.
ФОП Рибка М.В., виконроб Голінко В.М.. майстер Ледяєв Є.В. пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці.
Охорона праці і промис-лова безпека у будівництві (ДБН).
Витяг з протоколу №54/2-17 від 23.02.2018 р.
ФОП Рибка М.В.. виконроб Голінко В.М., майстер Ледяєв Є.В. пройшли навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Го-ловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.1 1-85 «Типової інструкції з організації ведення
газонебезпечних робіт».
Витяг з протоколу № 62/2-17 від 21.03.2018 р.
Електромонажник К о с я н ч у к Р.В. - ДП «Навчально-курсовий комбінат «Моноліт» за професією електромонтажник, посвідчення № 023231 від 12.12.20 Юр .
Електромонажник Бабай С.Є. - ДП «Навчально-курсовий комбінат «Моноліт» за професією електромонтажник, посвідчення № 023258 від 2 1.0 1.2 0 11р .
Газорізчик Саскж О.М. - ПТУ №86 за професією - газорізчик 4 розряду.
Диплом HP №25253044 від 16.06.2014 р.
Муляр-штукатур Шалигіна Я.С. - ПТУ №5 м. Дніпропетровськ за кваліфіка-ціею - мулярштукатур.
Диплом № 615195 від 30.06.2016 р.
Верхолази Шалигіна Я.С.. Сизоненко А.А, - TQB «УК Спектр» за професією - верхолаз 6 розряду.
Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025. №0026.
Електрогазозварник Сизоненко А.А. - BQ «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник.
Посвідчення №225 від 22,05.2007 р.
Електрогазозварник Сизоненко А.А. на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держ-наглядохоронпраці від
19.04.96 р. за № 61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП
0.00-1.11-98. НПАОП 0.00-1.59-87. НПАОП 0.00-1.60-66. СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6-

199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів,
трубопроводів па-ри та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного
обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій.
Протокол № 1 1 6 від 22.12.2017 р. Посвідчення № КВ-0019/1079. дійсне до 22.12.20 19 р.
Електрогазозварник Авдєев В.В. на підставі результатів випробувань, прове-дених у відповідності
з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнагля-дохоронпраці від 19.04,96 р. за № 61
пройшов атестацію в ДП «УПК «КЛ «Дніп-росантехмонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.60-66.
НПАОП 0.00-1.11-98. СНиП 3.05.05-84. НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В.2.5-20-2001. ДСТУ НБ В.2,568:2012. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В 2.6-200:2014. Допущений до газового зварювання
котлів, трубопроводів пари та гарячої води, технологічного об-ладнання та трубопроводів, систем
газопостачання, зовнішніх мереж та спору-джень водопостачання та каналізації, сталевих
конструкцій.
Протокол №1 07 від 17.03.2017 р. Посвідчення №КВ-19/969-2. дійсне до 17.03.2019 р.
Електромонтажники Косянчук Р.В.. Бабай С.Є.. газорізчик Сасюк О.М.. муляр-штукатур Шалигіна
Я.С., монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. електрогазозварники
Сизоненко А.А., Авдєев В.В.; верхолази Шалигіна Я.С..Сизоненко А.А. пройшли навчання та
перевірку знань в комісії підприємства згідно загально-го курсу з охорони праці, нормативної
документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та
пожежної безпеки в обсязі ви-конуваних робіт.
Протокол № 1 від 20.04.2018 р.
Електромонтажники Косянчук Р.В.. Бабай С.Є.. газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Шалигіна
Я.С.. монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А .О ., електрогазозварники
Сизоненко А.А.. Авдєев В.В.: верхолази Шалигіна Я.С..Сизоненко А,А.пройшли навчання та
перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0,00-1.15-07 «Правила охорони праці при
виконанні робіт на висоті».
Протокол №2 від 20.04.2018 р.
Електромонтажники Косянчук Р.В.. Бабай С.С.. газорізчик Сасюк О.М., муляр-штукатур Шалигіна
Я.С.. монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. електрогазозварники
Сизоненко А.А.. Авдєев В.В.; верхолази Шалигіна Я.С..Сизоненко А .А .; пройшли навчання та
перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що пра-цюють під тиском»..
Протокол №3 від 20,04.2018 р.
Електромонтажники Косянчук Р.В.. Бабай С.С.. газорізчик Сасюк О.М.. муляр-штукатур Шалигіна
Я.С.. монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. електрогазозварники
Сизоненко А.А., Авдєев В.В.: верхолази Шалигіна Я.С..Сизоненко А.А. пройшли навчання та
перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з
організації ведення газонебезпечних робіт».
Протокол №4 від 20.04.2018 р.
Електромонтажники Косянчук Р.В., Бабай С.С., газорізчик Сасюк О.М.. муляр-штукатур Шалигіна
Я.С.. монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О.; електрогазозварники
Сизоненко А.А.. Авдєєв В.В.: верхолази Шалигіна Я.С.,Сизоненко А.А. пройшли навчання та
перевірку знань в комісії підприємства згідно згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ, V група з
електробезпеки до і вищеІООО В. Протокол №5 від 20.04,2018 р.
Документація системи управління охороною праці:
У ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИСМЦЯ РИБКА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, відповідно до вимог
Закону України «Про охорону праці», наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджено та введено в

Дію:
2______ Положення про службу охорони праці.

- _____Положення про комісію з питань охорони праці.
- _____Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці.
:______ Програма вступного інструктажу з питань охорони праці.
=______ Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпе-чення функціонування
системи охорони праці на підприємстві, наказом №3 ОТ від 19.04,2018 р. затверджено та введено в
дію
- ____ Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Наказом №3 ОТ від 19.04,2018 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції
ФОП. виконроба , майстра.
У ФОП РИБКА М.В.. наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з
охорони праці по видам робіт та професіям:
Інструкція№ 1 з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
2______ Інструкція № 2з ОП при роботі з електроінструментом.
2_____ Інструкція № 3з ОП при виконанні робіт в дію чих електроустановках.
2_____ Інструкція № 4з ОП для електромонтера.
2_____ Інструкція № 5з ОП при експлуатації та зберіганні балонів.
- ___ Інструкція № 6з ОП при роботі на висоті.
- ___ Інструкція № 7з ОП для електрика.
2_____ Інструкція № 8з ОП для електрогазозварника.
- ____ Інструкція № 9з ОП для муляра.
2______ Інструкція № 10 з ОП для верхолаза.
2______ Інструкція № 1 Із ОП для різника
2_______ Інструкці № 12 з ОП при проведенні газонебезпечних робіт
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі
1 змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Поло-ження про розробку інструкцій з
охорони праці».
- Довідка про забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.
2 ___ Паспорт на пояс лямковий 1-ПБ. (зав. № 015555, 2008 року виготовлення).

- ___ Паспорт на пояс лямковий 2-ПБ. (зав. № 092500. 2008 року виготовлення).
- ____ Акт випробування № 1 від 20.04.2018 року випробування поясів лямкових 1-ПБ. 2-ПБ
(2 од).
- ____ Договір № 201 від 09.04.2018 року з ТОВ «ДН1ПРОПРОМСІНТЕЗ» на постачання балонів
(пропан), балонів (кисень).
-Договір №б/н від 23.02,2018 р. на здійснення медичного огляду працівників ФОП Рибка М.В.,
укладений із КЗ «Криворізька центральна район-на лікарня ДОР».
- ____ Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників підприємства
від 23.02.2018 р.. виданий КЗ «Криворізька центральна районна лікарня ДОР».
Для виконання заявлених робіт у ФОП Рибка М.В. мається в наявності наступне обладнання:
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Зварювальний трансформатор ТО Р-350, зав. № 620, 2 0 16 р. в., Україна.
- ____ Бетонозмішувач М К -130.165. зав. № 0 0 1115 . 2005 р. в.. Україна.
z______Пояс запобіжний 2ПБ. зав. №092500. 2008 р. в.. Україна.
2______Пояс запобіжний 1ПБ, зав. № 015555. 2008 р. в.. Україна.
2______Слюсарний інструмент.
2______ Комплект верхолаза (спусковий пристрій, підіймальний пристрій, карабіни, мотузки).
2______Балон з пропаном, інв. № 41. 2016 р. в.. Україна.
2______Балон з киснем, інв. №42. 2016 р. в„ Україна.
2______ Інструмет з діелектричнимирукоятками - 3 комплекти.
2______Вказівник високої напруги - 1 од.
2______Вказівник напруги 6-10 кВ - 1 од.
2______Діелектричні боти.
2______Діелектричні рукавиці.
2______ Вольтметр універсальний. 2016 р. в.. Україна.
2______ Редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4 - 2 о д .., БКО-50-4 - 3 од.. 2008 р. в.. Україна.
2______ Різак газокисневий Р 1, 2 01 1 р. в.. Україна.

-______ Пальник однополуменевий типу ГЗУ «Донмет» 247. 2005 р. в.. Україна.
Газоанлізатор ОКСІ 5М-5Н (зав. № 50255, 2015 року).
- ____ Протигаз шланговий ізолюючий ПШ-1 (зав. № 43, 2016 року виготовлення). _____ _
Лампа ЛВК.
Респіратори.
- ____Екскаватор САБЕ988-Р з ФОП Герасимов Іван Володимирович, договір надання послуг по
роботах машинами і механізмами № Д 09-04/2018р. Від 20.04.2018р.
ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ4.1. Закон України «Про охорону праці».
4.2. Постанова КМУ № 110 7 від 2 6 .10 .11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки».
4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від
26 жовтня 2 0 11 р. № 110 7 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018
р. №48).
4.4.Закон України «Про об‘ єкти підвищеної небезпеки».
4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок спо-живачів.
4.7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
4.8. НПАОП 0,00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
4.9. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском.
4.10. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
4 .11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спе-ціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захис-ту.
4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони пра-ці.
4.14. НПАОП 0.00-4,09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
4.15. НПАОП 0,00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4.16. НПАОП 0,00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нор-мативних актів,
що діють на підприємстві.
4.17. НПАОП 0 .0 0-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми охорони
праці працівників. □ НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
4.18 НПАОП 0 .00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
4.19НПАОП 0.00-1.59-87 «Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском».
4.20НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання».
4.21НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт».
4.22НПАОП 0.00-1.01-07 «Правил будови та безпечної експлуатація вантажопідіймальних кранів».
4.23НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
4.24НПАОП 40.1.-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
4.25НПАОП 0.00-4,01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
4.26НПАОП 0,00-5.11-85 «Типової інструкції з організації ведення газонебезпечних робіт».
4.27ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327.
4.28Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’ я України 21.05.2007 р. № 246. зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 23 липня 2007 р. за№ 846/14113.
При проведенні робіт застосовується технічно справне зварювальне обладнання. Розроблена
інструкція з охорони праці «Для електрозварника».
Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для
цього місцях. Наказом № 09ОТ від 19.04,2018 року відповідальним за справний стан та безпечну
дію балонів із стисненими та зрідженими газами призначено майстра Ледяева Є.В.

Згідно договіру № 201 від 09.04.2018 року з TQB «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» на постачання балонів
(пропан), балонів (кисень).
Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій забезпечується:
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають
вимогам нормативних актів з охорони праці, а також розробленими порядками проведення робіт;
- розробленими технологічними картами, інструкціями та проектами;
- проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх знань і навичок
безпеки праці з вимогами Положення про навчання працівників з питань охорони праці та
галузевих норм і Правил;
- проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу, інструктажу на
робочому місці з наступною оцінкою реєстрації інструктажів;
- забезпеченням працівників необхідними санітарно-побутовими умовами (забезпечує замовник):
- забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, які
відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у відповідності з вимогами,
передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону праці») та захисту від
можливих негативних впливів природного характеру погодних умов. Бригади забезпечені знаками
безпеки, попереджувальними знаками, огородженнями та пристосуваннями.
Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт,
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.
Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими посібниками,
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо._____________________________________
ер іал ьнал е х ніч ної бази навчально-методичного забезпечення)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’ єктів господарювання у територіальному органі
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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.” .

