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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Приватне підприємство «ПРОМІЗОЛСЕРВІС»_______•
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50045,Дніпропетровська обл.. м.Кривий ріг, вулиця Купріна, будинок 116-Б/2__________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код. ЄДРПОУ 31932002,_________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

директор Бондарчук Ігор Олександрович_______________________________________________
тел.(067) 730 00 67, promizolservis@ukr.net
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;

м.Кривий Ріг, Металургійний район. Інгулецький район, Долгинцівський район, Покрівський
район, Саксаганський район, Тернівський район. Центрально-міський район._____________ __
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

роботи, шо виконуються на висоті понад 1,3 м__________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди______________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________________
(дата проведення аудиту)

Я, Бондарчук Ігор Олександрович_____________________________________
(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, устатковання
підвищеної небезпеки:
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м____________________________________ _
(найменування виду робіт

зварювальний апарат ДУГА - 56./2, зав№72082;______________________________________
газополум'яне устаткування ( редуктори пропанові типу БП05-ДМ,пальник ручний газоповітряний
інжекторний типу ГВ, рукава гумові, ручні електроінструменти, пояса запобіжні, драбини тощо.
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

робочих місць - 5, в т.ч. на яких існує підвищений ризик - 5__________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Сергеев Олександр Володимирович -головний інженер ( інж. з охорони
праці за суміщенням) накатом по пілттремству від 04.01,2017 № 2 призначений відповідальним за
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці, створена служба з охорони праці,
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві розроблені та введені в дію посадові інструкції керівників та фахівців, інструкції з
охорони праці по професіям та видам робіт.ведуться журнали реєстрації інструктажів з питань
охорони праці.______________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві розоблені та введені в дію наступні положення:
«Положення про систему управління охороною праці ПП «ПРОМІЗОЛСЕРВІС» переглянуте та
затверджене наказом від 10.08.2016 № 33
«Положення про службу охорони праці» переглянуте та затверджене наказом від 10.08.2016 № 33
«Положення про порядок проведення навчання і перевіркизнань з питань охорони праці та пожежної
безпеки» » переглянуте та затверджене наказом від 10.08.2016 № 33.
«Положення про нарядну систему» переглянута та затверджене наказом від 10.08.2016 № 33.
«Положення про порядок застосування нарядів-допусків привиконанні робіт підвищеної небезпеки »
переглянуте та затверджене наказом від 10.08.2016 № 33.
«Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці »
переглянуте та затверджене протоколом загальниї зборів трудового колективу від 10.08.2016.
Наказом від 04.01.2017 № 2 на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці в складі: голова комісії - директор БондарчукІ.О., члени комісії - головний
інженер( інженер з охорони праці за сумісництвом) Сергеев О.В., майстер дільниці Руденко А.А.
Наказом від 04.01.2017 № 9 затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на
підприємстві.
На підприємстві діє нарядна система і наказом від 04.01.2017 №6 призначено осіб, що мають право
видавати наряди-допуски на роботи підвищеної небезпеки (головний інженер Сергеев О.В., майстер
дільниці Руденко А.А.)

На підприємстві наказами призначено відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки
посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань відовідних Правил,а саме:
-відповідальні за електрогосподарство - головний інженер Сергеев О.В., майстер дільниці Руденко
А.А. (наказ від 04.01.2017 №10);
- відповідальні за пожежну безпеку - - головний інженер Сергеев О.В., майстер дільниці Руденко
А.А. (наказ від 04.01.2017 №7);
- відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті - майстер дільниці Руденко А.А.( наказ від
04.01.2017 №8);
- відповідальний за безпечне виконання зварювальних, газополум'яних, монтажних,будівельниї
робіт - майстер дільниці Руденко А.А. ( наказ від 04.01.2017 №34);
- відповідальний за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів- майстер дільниці Руденко
А.А. (наказ від 04.01.2017 №3) .
Посадові інструкції керівників і фахівців розроблені згідно з вимогами наказу Мінпраці від
29.12.2004 №336.
Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з
охорони праці по професіям та видам робіт , які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98
« Положення про розробку інструкцій з охорони праці», які переглянуті, затверджені та введені в
дію наказом по ПП «ПРОМІЗОЛСЕРВІС» від 10.08.2016 №32.Ведуться журнали реєстрації та
видачі інструкцій з охорони праці.
Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає заявленому виду
діяльності.
Усі працівники згідно з Положенням про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженим наказом директора навчені та пройшли перевірку знань нормативних актів з
охорони праці.
Директор Бондарчук І.О. пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, з :
- загального курсу охорони праці (протокол від 30.11.2016 №11/107);
-«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» , «Правил пожежної безпеки в
Україні» (протокол від 30.11.2016 № 11/97) з присвоєнням II групи з електробезпеки та допуском до
роботи в електроустановках напругою до 1000В;
-пожежної безпеки (протокол від 16.11.2016 №138);
-«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від07.12.2016 №12/4);
-«Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (протокол від
30.11.2016№11/103).
Голвний інженер ( інженер з охорони праці за сумісництвом) Сергеев О.В.пройшов навчання в ТОВ
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області, з :
- загального курсу охорони праці (протокол від 30.11.2016№11/107);
-«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» , «Правил пожежної безпеки в
Україні» (протокол від 30.11.2016 № 11/97) з присвоєнням IV групи з електробезпеки та допуском
до роботи в електроустановках напругою до 1000В;

-пожежної безпеки (протокол від 16.11.2016 №138);
-«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 07.12.2016 №12/4);
-«Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (протокол від
30.11.2016№11/103).
Начальник дільниці Боковенко І.Ф. пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії,яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області, з :
-загального курсу охорони праці (протокол від 18.01.2017 №1/33);
-«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» , «Правил пожежної безпеки в
Україні» (протокол від 30.11.2016 № 11/97) з присвоєнням II групи з електробезпеки та допуском до
роботи в електроустановках напругою до 1000В;
-пожежної безпеки (протокол від 11.11.2016 №137);
-«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 07.12.2016 №12/4);
-«Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (протокол від
30.11.2016№11/103).
Працівники , зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки пройшли навчання та перевірку
знань з відповідних професій та мають посвідчення:
- покрівельник, стропальник Шершень В.В. пройшов навчання за професією покрівельник
рулоних покрівель та покрівель із штучних матеріалів на курсах в Дніпропетровському інституті
технічного навчання (посвідчення від 17.12.2010 №0511).Пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 07.12.2016 №12/5, чергова
перевірка знань - протокол від 09.01.2018 №2), пройшов навчання та перевірку знань з пожежнотехнічного мінімуму (протокол від 23.11.2017№ 140 , чергова перевірка знань- протокол від
22.11.2017 №14).
-покрівельник, стропальник Бондаренко І.О. пройшов навчання за професією покрівельник
рулоних покрівель та покрівель із штучних матеріалів на курсах в Дніпропетровському інституті
технічного навчання (посвідчення від 17.12.2010 №0515).Пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 07.12.2016 №12/5, чергова
перевірка знань - протокол від 09.01.2018 №2), пройшов навчання та перевірку знань з пожежнотехнічного мінімуму (протокол від 23.11.2017№ 140 , чергова перевірка знань- протокол від
22.11.2017 №14).
-покрівельник Хохряков С.А. пройшов навчання за професією покрівельник рулоних покрівель та
покрівель із штучних матеріалів на курсах в Дніпропетровському інституті технічного навчання
(посвідчення від 17.12.2010 №0510).Пройшов навчання в ТОВ «МОНОЛІТ» «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті» (протокол від 07.12.2016 №12/5, чергова перевірка знань протокол від 09.01.2018 №2), пройшов навчання та перевірку знань з пожежно-технічного мінімуму
(протокол від 23.11.2017№ 140 , чергова перевірка знань- протокол від 22.11.2017 №14).
На підприємстві, згідно НПАОП 0.00-4.12-05, «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки », затвердженого наказом від
10.08.2016 №33,працівники навчені та пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці,
з електробезпеки , пожежної безпеки в обсязі виконуваної роботи, в комісії по перевірю знань з
охорони праці робітників з питань охорони праці підприємства (протокол від 09.01.2018№1),

проводяться інструктажі з питань охорони праці та ведуться відповідні журнали реєстрації
інструктажів з питань охорони праці.
Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами
індивідуальногозахисту згідно з галузевими нормами:
Костюм х/б ( с логотипом )
9шт.
Костюм брезентовий ( с логотипом )
1шт.
Черевики шкіряні
9пар.
Куртка утеплена
9шт.
Каска захисна
9шт.
Окуляри захисні від механічних пошкоджень 9шт.
Щиток зварника
2 шт.
Рукавиці комбіновані
20шт.
Рукавиці брезентові
3 шт.
Краги для зварника
3 шт.
Респіратор
100 шт.
Пояс запобіжний
5шт.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Згідно НПАОП 0.00-4.12-05, «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці та пожежної безпеки », затвердженого наказом від 10.08.2016 № 33 на
підприємстві є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці, розроблені білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, підприємство має
кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Л__

20/Ар.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
____________ .

Др?

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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