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ДЕКЛАРАЦІЯ ЛИС ? в ?  / г 5' — “ І*
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ПРОФЕСІОНАЛ-І"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51909, Дніпропетровська обл., м. К ам ’янське, вул. Дніпропетровська, буд. 2 А_____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 31980281; директор Іванов Євген Іванович; тел. 0569 53 97 09
телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________________________ pro f i@ i.ua_____________________________________
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. Дніпро та Дніпропетровська область___________________________
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 відшкодування наслідків можливої шкоди______відсутній_______________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я,__________________ Іванов_______ Євген_______ Іванович_____________________
(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:

___________________________________ зварювальні роботи;______________________________
(найменування виду робіт

___________________ зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом___________
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

mailto:i@i.ua


відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

__________ 42 робочих місця, в тому числі ЗО на яких існує підвищ ений ризик_________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

__________________________________ на об'єктах замовників____________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості_____________________ Інгул Лідія Андріївна_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

та промислової безпеки.______________________________________________________________
Наказами призначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки. 
Наказом №10а від 02.03.2018 р. виконроб Сидоренко Д.Л. призначений відповідальним за 
безпечне виконання зварювальних робіт. Наказом №106 від 02.03.2018 р. виконроб 
Сидоренко Д.Л. призначений відповідальним за зберігання балонів із стисненим, зрідженим 
газом.______________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Згідно наказу №61 від 09.11.2004 р. створено службу охорони праці.__________________
Наказом №16 п.2 від 04.01.2017 р. затверджені та введені в дію: Положення про службу 
охорони праці. Положення про систему управління службою охорони праці. Положення про 
порядок навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони 
праці.______________________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Наказом №16 п.1 від 04.01.2017 р. введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт (20 шт.), в т.ч. інструкція №2 з охорони праці під час виконання зварювальних 
робіт, інструкція №7 з охорони праці під час зберігання балонів із стисненим, зрідженим
газом.__________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці у встановленому порядку._______________________________________________________
Директор Іванов Є.І. пройшов навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових 
актів з охорони праці в обсязі загального курсу в ДП «Придніпровський ЕТП» у комісії, що 
створена на підставі наказу №44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол №36/1 від 25.02.2016 р.);___________________________________________________
Інженер з охорони праці Інгул Л.А. пройшла навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в ДП 
«Придніпровський ЕТП» у комісії, що створена на підставі наказу №405 від 30.11.2016 р. ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №17-17/2 від 17.04.2017 р.);____________
Виконроб Сидоренко Д.Л. пройшов навчання та перевірку знань законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в ДП «Придніпровський ЕТЦ» у 
комісії, що створена на підставі наказу №44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №36/09 від 23.03.2016 рЛ;___________________________

Директор Іванов С.І.. інженер з охорони праці Інгул Л.А. пройшли навчання та перевірку 
знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС, Правил пожежної безпеки України в ДП «Придніпровський ЕТЦ» у 
комісії, що створена на підставі наказу №44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол №36/08 від 24.03.2016 р.);___________________________
Виконроб Сидоренко Д.Л. пройшов навчання та перевірку знань з ПБЕЕС, ПТЕЕС, Правил 
пожежної безпеки України в ДП «Придніпровський ЕТЦ» у комісії, що створена на підставі 
наказу №68 від 23.03.2018 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №81-18 
від 24.10.2018 р.);____________________________________________________________________



r

Директор Іванов Є.І., інженер з охорони праці Інгул Л.А., виконроб Сидоренко Д.Л. 
пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском в ДП «Придніпровський ЕТІД» у комісії, що 
створена на підставі наказу №44 від 07.10.2015 р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол №208/3 від 20.10.2016 р.);__________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені плани-графіки проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці._________________________________________________________
Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться інструктажі з питань 
охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.________
Згідно наказу №1 від 02.01.2018 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці._______________________________________________________________
Робітники підприємства пройшли перевірку знань з загальних питань з охорони праці.
інструкцій з охорони праці (протокол №1 від 14.09.2018 р.).______________________________
Зварник Лисиченко О.В., пройшов атестацію згідно Правил атестації зварників в TQB ПНП 
«Коксохімтепломонтаж» та має відповідне посвідчення зварника №46-ДН-19 від 26.04.2017
Ед__________________________________________________________________________________________________
Згідно наказу №7 від 02.01.2018 р. всі робітники забезпечені спеціальним одягом.
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-4.26-
96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». На кожного робітника заведена
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту.________________________________________________
Зварювальне обладнання своєчасно проходить перевірку та випробування (остання дата
перевірки 01.10.2018 р.). Ведеться журнал обліку, перевірки та випробування
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників.
Балони з газами зберігаються на орендованій промисловій базі на відкритому майданчику,
захищеному від атмосферних опадів і сонячних променів навісом. Майданчик для зберігання
балонів з газами забезпечений засобами пожежогасіння згідно з нормами, інструкцією та
правилами поводження з балонами, а також попереджувальними написами.________________

В наявності актуалізований фонд нормативно-правових документів, які регламентують 
виконання робіт. На підприємстві в наявності навчально-методичне забезпечення. Розроблені
та затверджені технологічні карти._____________________________________________________
Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з охорони праці. Є 
посібники з охорони праці, наглядна агітація; нормативно-правова база оновлюється за 
допомогою Інтернет. Розроблені та затверджені навчальні плани та програми інструктажів та 
навчання з питань охороні праці, електробезпеки та пожежної безпеки (наказ №16 п.2 від 
04.01.2017 рЛ  в т.ч. програми навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з 
охорони праці під час виконання зварювальних робіт, зберігання балонів із стисненим, 
зрідженим газом, та програми проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці 
для працівників, які виконують ці роботи.________________

Іванов Є.І.
(ініціали та прізвище)

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


