ттс т/’ п л п л п і а
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

В ідом ості про р об отод авц я

-/«? 3 - ^ 6
.а.
Р;

__________________________________________ _

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім 'я та по батькові керівника,
_ номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти)

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАМУРА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
паспорт серія А К № 603977, вид ан и й Ж овтн еви м РВ К ри ворізького М У У М В С У країни
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

в Д н іп роп етровській області від 15.10.1999 р..

2563306273 .________________________________________________________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
50106. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. МІСТО КРИВИЙ РІГ. ВУЛИЦЯ ТИНКА. БУДИНОК
КВАРТИРА 1. телефон 068 934 14 54_____________________________________________________________

11.

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)

Інф орм ація про н аявн ість д оговору страхуван н я ц и віл ьн о ї від п овід альн ості п еред третім и
особам и стосовно від ш ко д у ван н я наслідків м о ж л и во ї ш коди договір не укладався_______
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інф орм ація про п ровед ен н я д об ровільн ого ауд и ту з охорон и праці не проводився_________
(дата проведення аудиту)
Я. ____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

ЗАМУРА______________________ ЮРІЙ______________________ МИКОЛАЙОВИЧ
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: а саме:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі_____________________ (ємностях,_____________________ боксах._____________________топках,
трубопроводах).
___________________________________________і
3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій. ___________ ____________________ _ _________ _________________ __
(найменування виду робіт,підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
4 .Роботи верхолазні__________________ ______________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
5. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти.
->
б.Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним,
вибухонебезпечним та інертним газом.

7.3варювальні роботи.

_________________ ___________________________________

(найменування виду робіт 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 відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 9, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 6
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,.

-______ Д оговір оренди н еж и тлового при м іщ ен н я № 72 від 20.03.2018 р. за адресою :
Д н іп роп етровська обл., м. К ривий Ріг, вул. К аховська, 82 а., у кл ад ен и й із П рА Т
«К ри вб астехн оп ром »._______________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних п ідрозділів).

Інші відомості _ У Ф О П Зам ура Ю .М . створена служ ба охорони праці. Н аказом №1 О Т від 19.04.2018 р.
ф ункції служ би охорони праці на підприєм стві ф ізична особа-підприєм ец ь Зам ура Ю .М .
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 ЗАМУРА Ю.М. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці у складі:
Голова комісії
- ФОП Замура Ю.М.
Члени комісії
- начальник дільниці Зощак О.В.
майстер Слободський О.С.
Наказом №4 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за збереження в техніч-но-справному
стані електроінструменту призначено майстра Слободського О.С.
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 Слободського О.С. Для випробу-вань поясів та пристосувань створена комісія у
складі: ФОП Замура Ю.М., на-чальник дільниці Зощак О.В., майстер Слободський О.С.
Наказом №7 ОТ від 19.04.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства
призначено майстра Слободського О.С.
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 Слободського О.С.
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 Слободського О.С.
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 начальника дільниці Зощак О.В.
Наказ № 11 ОТ від 20.04.2018 року про призначення відповідальним за ведення газонебезпечних
робіт начальника дільниці Зощак О.В.__________________
Наказ № 12 ОТ від 20.04.2018 року про призначення відповідального за посудини, що працюють під
тиском майстра Слободського О.С.
Наказом №13 ОТ від 20.04.2018 р. відповідальною особою за проведення робіт з підвищеною
небезпекою з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Слободського О.С. Право
затвердження наряд-допусків надається начальнику дільниці Зощак О.В.
прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці.

ФОГ1 Замура Ю.М.. начальник дільниці Зощак О.В.. майстер Слободсь-кий О.С. 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 Замура Ю .М.. начальник дільниці Зощак О.В.. майстер Слободсь-кий О.С. пройшли
навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці гіри
виконанні робіт на висоті».
Витяг з протоколу №3-18 від 31.01.2018 р.
ФОП Замура Ю.М.. начальник дільниці Зощак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання
в ЯП «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 Замура Ю.М.. начальник дільниці Зощак О.В.. майстер Слободсь-кий О.С. 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-цюють під тиском».
Витяг з протоколу №12/4-18 від 21.03.2018 р.
ФОП Замура Ю.М.. начальник дільниці Зощак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. 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 вищеЮОО
В.
Витяг з протоколу №5-18 від 07.02.2018 р.
ФОП Замура Ю.М.. начальник дільниці Зощак О.В.. майстер Слободсь-кий О.С. 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 Замура Ю.М.. начальник дільниці Зощак О.В.. майстер Слободсь-кий О.С. 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 (ДБШ.
Витяг з протоколу №54/2-17 від 23.02.2018 р.
ФОП Замура Ю.М.. начальник дільниці Зощак О.В., майстер Слободсь-кий О.С. пройшли навчання
в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Го-ловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації ведення
газонебезпечних робіт».
Витяг з протоколу № 62/2-17 від 21.03.2018 р.
ФОП Замура Ю.М. - ОПК ВАТ «ІнГОК» за професією - електрослюсар по ремонту обладнання З
розряду.
Посвідчення №1437 від 04.12.2003 р.
Електромонтер Терлецький Г.М. - ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кри-вбабуд» за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-кування.
Свідоцтво серія 12СВ №309339 від 23.09.2008 р.
ФОП Замура Ю.М. - ОПК ВАТ «ІнГОК» за професією - стропальник 5 розряду .
Посвідчення №534 від 27.03.2006 р.
ФОП Замура Ю.М. - УКК «Кривбасбуд» за професією - слюсар по ремо-нту санітарно-тенічних
систем, сантехник 5 розряду.
Посвідчення №00001734 від 15.10.2009 р.
ФОП Замура Ю.М. - Учбовий комбінат ДПТ України за професією - елек-тромонтер.
Свідоцтво Серія 12СВ №240256 від 23.03.2010 р.
Газорізчик Сасюк О.М. - ПТУ №86 за професією - газорізчик 4 розряду.
Диплом HP №25253044 від 16.06.2014 р.
Муляр-штукатур Ш алигіна Я.С. - ПТУ №5 м. Дніпропетровськ за кваліфіка-цією - муляр-штукатур.
Диплом №615195 від 30.06.2016 р.
Монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. - ПТУ №14 м. Кривий Ріг за
кваліфікацією - монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій.
Атестат № 1481 від 21.07.1966 р.
Верхолази Ш алигіна Я.С., Сизоненко A.A. - TOB «УК Спектр» за професією - верхолаз 6 розряду.
Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025, №0026.
Електрогазозварник Сизоненко A.A. - ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник.
Посвідчення №225 від 22.05.2007 р.
Електрогазозварник Сизоненко A.A. 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 0.001.11-98. НПАОП 0.00-1.59-87. НЛАОЛ 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 №116 від 22.12.2017 р. Посвідчення № КВ-0019/1079. дійсне до 22.12.2019 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 «КП «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.2.5-68:2012.
ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В 2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового РДЕ 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 №107 від 17.03.2017 р. Посвідчення №КВ-19/969-1. дійсне до 17.03.2019 р.
Електромонтер Терлецький Г.М.. газорізчик Сасюк О.M.. муляр-штукатур Ш алигіна Я.С..
монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. електрогазозварники
Сизоненко A.A.. Авдєев В.В.: верхолази Шалигіна Я.С..Сизоненко A.A. 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.
Електромонтер Терлецький Г.М.. газорізчик Сасюк О.М.. муляр-штукатур Ш алигіна Я.С.,
монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. . електрогазозварники
Сизоненко A.A.. Авдєєв В.В.: верхолази Ш алигіна 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.
Електромонтер Терлецький Г.М.. газорізчик Сасюк О.М.. муляр-штукатур Ш алигіна Я.С..
монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. електрогазозварники
Сизоненко A.A., Авдєєв В.В.: верхолази Ш алигіна Я.С..Сизоненко A.A.; 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.
Електромонтер Терлецький Г.М., газорізчик Сасюк О.М.. муляр-штукатур Ш алигіна Я.С..
монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О. електрогазозварники
Сизоненко A.A.. Авдєєв В.В.; верхолази Ш алигіна Я.С.,Сизоненко A.A. 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.
Електромонтер Терлецький Г.М., газорізчик Сасюк О.М.. муляр-штукатур Ш алигіна Я.C..
монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Нечипоренко А.О.; електрогазозварники
Сизоненко A.A.. Авдєєв В.В.: верхолази Шалигіна Я.С..Сизоненко A.A. 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 - П1ДПРИСМЦЯ Кірдяєв Олег Петрович, відповідно до вимог Закону
України «Про охорону праці», наказом №3 ОТ від 19.04.2018 р. затверджено та введено в дію:
;______ Положення про службу охорони праці.
^______ Положення про комісію з питань охорони праці.
_______ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з пи
охорони праці.
2

______ 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
2

______ 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. начальника дільниці, майстра.
У ФОП ЗАМУРА Ю.М.. 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 О П при р об отах з руч н и м и інструм ентам и та при стосуван н ям и .
_______Ін струкц ія № 2з О П при роботі з електроін струм ентом .
2 ______ Ін струкц ія № 3з О П при виконанні роб іт в дію чи х електроустановках.
^______ Ін струкц ія № 4з О П для електром он тера.
^______ Інструкція № 5з О П при експ л уатац ії та зб еріган н і балонів.
_______ Інструкц ія № 6з О П п ри роботі н а висоті.
_______Інструкція № 7з ОП для електрика.
_______Інструкція № 8з ОП для електрогазозварника.
Інструкція № 9з О П для м уляра.
_______ Інструкц ія № 10з О П для верхолаза.
_______ Інструкц ія №1 Із О П для р ізчи ка
^_______ Інструкці № 12з О П п ри п ровед енні газон ебезп еч н и х робіт
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Поло-ження про розробку інструкцій з охорони
праці».
- Довідка про забезпечення робітників засобами індивідуального захисту.
^______ Паспорт на пояс лямковий 1-ПБ, (зав. № 015532. 2008 року виготовлення).
2 ______ Паспорт на пояс лямковий 2-ПБ. (зав. № 092532. 2008 року виготовлення).
^______ Акт випробування № 1 від 20.04.2018 року випробування поясів лямкових 1-ПБ. 2-ПБ
(2 од).
;______ Договір № 179 від 09.04.2018 року з ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» на постачання балонів
(пропан), балонів (кисень).
-Договір №б/н від 23.02.2018 р. на здійснення медичного огляду працівників ФОП Замура Ю.М..
укладений із КЗ «Криворізька центральна район-на лікарня ДОР».
г______ 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 Замура Ю.М. м ається в наявності н аступ н е обладнання:
е ксп л уатац ій н ої д окум ен тац ії, засобів інди від уал ьн ого захисту,
Зварю вал ьн и й тран сф орм атор Т О Р -350, зав. № 610, 2016 р. в., У країна.
2 ______ Бетонозмішувач МК-130,165. зав. №001115. 2005 р. в.. Україна.
:______ Пояс запобіжний 2ПБ. зав. № 092532. 2008 р. в.. Україна.
2 ______ Пояс запобіжний 1ПБ. зав. №015532. 2008 р. в.. Україна.
Слюсарний інструмент.
г______ Комплект верхолаза (спусковий пристрій, підіймальний пристрій, карабіни, мотузки).
Балон з пропаном, інв. №35. 2016 р. в.. Україна.
_______Балон з киснем, інв. №34. 2016 р. в.. Україна.
^______ Інструмет з діелектричнимирукоятками - 3 комплекти.
^______ Вказівник високої напруги - 1 од.
_______Вказівник напруги 6-10 кВ - 1 од.
^______ Діелектричні боти.
2 ______ Діелектричні рукавиці.
2 ______ Вольтметр універсальний. 2016 р. в.. Україна.
^______ Редуктор балонний одноступеневий БПО-5-4 - 2 о д ... БКО-50-4 - 3 од.. 2008 р. в.. Україна.
;______ Різак газокисневий Р1. 2011 р. в.. Україна.
2 ______ Пальник однополуменевий т и п у ГЗУ «Донмет» 247. 2003 р. в., Україна.
Газоанлізатор ОКСІ 5М-5Н (зав. № 90203. 2009 року).

- 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.
Підприємець має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.
Підприємець має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими посібниками,
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо._____________________________________

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.” .

