
ДЕКЛАРАЦІЯ Ц еш р надання адміністративних послуг
м. Дніпра

відповідності матеріально-технічної б а м ^ м е ї ^  _   ̂ ^ 
законодавства з питань охорони)праці^гру —

_____________  _____  _____ 20

Відомості про роботодавця:___________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

___________ Фізична особа-підппиємеиь Кравченко Віктор Олександрович, АК 374891
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області 11 грудня 
1998 року, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Садова, буд. 57. 1756004214 

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
______________ + 38 (068) 681-02-48. кгаусИепко еаз(а),smail.com_________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
__________________________ Дніпро, 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:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 
16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться так як товариство не є об'єктом
підвищеної небезпеки.__________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

добровільний аудит з охорони праці не проводився 
(дата проведення аудиту)

Я, Кравченко Віктор 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, а саме:_________________________________
________ -  Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;________________________
_________ -  Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В_________________
________ -  Зберігання балонів, із стисненим (сталевий балон з киснем технічним -  1
____________ балон), зрідженим (сталевий балон з сумішшю пропану технічного і бутану
____________ -  1 балон) газом._________________________________________________

______ -  Зварювальні роботи.__________________________________________________ __
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або м арка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
________ 5 робочих місиь, з них 2. на яких існує підвищений ризик отримання травм______

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
______ Офісне (адміністративне) приміщення та складське приміщення загальною
площею 75,2 кв.м.. для проведення адміністративної діяльності, розміщення та 
зберігання матеріально-технічної бази, тощо за адресою Дніпропетровська область, м. 
Синельникове. вул. Садова, буд. 57._____________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



наказом від Uj.Ub>.2018 року №3-ОП затверджено Положення про службу охорони 
праці та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці. Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та 
наказом від 03.09.2018 року №1-ОП введено в дію інструкції з охорони праці по 
професіях згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в 
тому числі при виконанні заявлених в декларації. Наказом №6-ОП від 03.09.2018 р. 
функції служби охорони праці покладено на інженера з технічного обслуговування та 
ремонту Кравченко Н.М.____________________ ______ ___________ __________ _

(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

Наказом Товариства від 03.09.2018 року №5-ОП створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі: Голова комісії -  фізична особа-підприємець Кравченко 
В.О.; Члени комісії -  інженер з технічного обслуговування та ремонту Кравченко Н.М.. 
майстер КВПіА Дерновий В.П.________ _____________________________________________

наявністю служби охорони праці.

Відповідальні особи:
Майстер КВПіА Швидкий О.М. -  відповідальний за зберігання балонів, із стисненим 

(сталевий балон з киснем технічним -  1 балон), зрідженим (сталевий балон з сумішшю 
пропану технічного і бутану -  1 балон) газом; зварювальні роботи:

Фізична особа-підприємець Кравченко В.О. -  відповідальний за безпечне виконання 
робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра; роботи в діючих електроустановках 
напругою понад 1000 В

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності ло 
вимог Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці. Розроблені тематичні плани та програми навчання з питань охорони праці 
посадових осіб.

Члени комісії з перевірки знань з охорони праці Товариства пройшли навчання з 
питань охорони праці за нижчезазначеними напрямками в навчальних центрах з охорони 
праці та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області.
_____ Фізична особа-підприємець Кравченко В.О.. інженер з технічного обслуговування та
ремонту Кравченко Н.М. й майстер КВПіА Швидкий О.М. пройшли навчання з загальних 
питань з охорони праці в ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №198 від
02.08.2018 року);

Фізична особа-підприємець Кравченко В.О.. інженер з технічного обслуговування та 
ремонту Кравченко Н.М. й майстер КВПіА Швидкий О.М. пройшли навчання НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» й ЯБН В.2.5-20-2001 
«Газопостачання» в ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №866 від 13.09.2016 року);

Фізична особа-підприємець Кравченко В.О.. інженер з технічного обслуговування та 
ремонту Кравченко Н.М. й майстер КВПіА Швидкий О.М. пройшли навчання НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №231 від 29.08.2018 року);

Фізична особа-пілприємець Кравченко В.О.. інженер з технічного обслуговування та 
ремонту Кравченко Н.М. й майстер КВПіА Швидкий О.М. пройшли навчання з Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98). Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки України. 
Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) у ТОВ «УКК 
«ПРОФІ ЛАЙН». а перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №202 від 06.08.2018 року. IV група з 
електробезпеки).
_____ Фізична особа-підприємець Кравченко В.О.. інженер з технічного обслуговування та
ремонту Кравченко Н.М. й майстер КВПіА Швидкий О.М. пройшли навчання «Правилам 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «УК 
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №587 від 13.09.2016 року);



Робітники Підприємця навчені у встановленому порядку і проходять перевірку
знань у комісії створеній на підприємстві: загальних питань з охорони праці; НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі виконуваних робіт й питань 
пожежної безпеки; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правилам охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» своєю комісією з перевірки знань з перевірки знань з 
питань охорони праці (протоколи: №1-ОП від 19.11.2018; №2-ОП від 20.11.2018; №3-ОП 
від 21.11.2018; №4-ОП від 22.11.2018).
_____ Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці по професіях для працівників, з яким робітники ознайомлені під підпис. Після 
перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску 
робітників до виконання робі. Робітники підприємства пройшли відповідне навчання та 
допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
_____ Бондаренко С.Ю. -  зварник, пройшов навчання за НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі 
виконуваних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт 
й питань пожежної безпеки, кваліфікація зварника підтверджується посвідченням 
газоелектрозварника №172-ДН-58 від 20.07.2018 року, протокол №182. видані ТОВПНП 
«Коксохімтепломонтаж»), допущений до робіт в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В; зберігання балонів, із стисненим (сталевий балон з киснем технічним -  1 
балоні зрідженим (сталевий балон з сумішшю пропану технічного і бутану -  1 балон) 
газом; зварювальних робіт.
_____ Дерновий В.П. -  монтажник, пройшов навчання за НПАОП 0.00-1.15-07 «Правилам
охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі 
виконуваних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», та допущений до робіт, що 
виконуються на висоті понад 1.3 метра:

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (Вступний 
інструктаж; Первинний інструктаж: Повторний інструктаж; Позачерговий інструктаж;
Цільовий інструктаж).________________________________________________________ -______

Наказом від 03.09.2018 №1-ОП затверджені інструкцій з охорони праці по 
спеціальностях та видах робіт, а саме: №1. З надання першої медичної допомоги 
потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві; №2. Для слюсаря по експлуатації та 
ремонту обладнання; №3. Для працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт з 
монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню парових та 
водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0.1 МВт.; №4. Для працівників зайнятих 
на газонебезпечних роботах; №5. Для працівників зайнятих на для газозварювальних 
роботах; №6. При експлуатації посуд, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива; №7. Для 
керівника підприємства; №8. Для працівників зайнятих на роботах, що виконуються на 
висоті понад 1,3 метра; №9. Для працівників зайнятих на роботах в електроустановках 
напругою понад 1000В; №10. Для працівників відповідальних за зберігання балонів; 
№11. Для працівників зайнятих на зварювальних роботах._____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкції з експлуатації, на обладнання 
яке використовується при виконанні заявлених робіт, ручний інструмент, комплекти верхолазів 
(карабін, спускові пристрої, затискачі ручні, затискачі для тросу), за наступним переліком: 
Зварювальний трансформатор ТДК-315-42. Україна; пальник Г2 «Донмет». Україна: різак 
газокисневий Р1 «Донмет». Україна; редуктори балонні: БАО-5ДМ. БПО-5-ДМ. БКО-50ДМ,



Україна; перфоратор. Японія; дриль. Україна; віброшлифувальна машина. Україна: зачисна 
машина. Китай; електровідбійний молоток. Китай; драбина універсальна. Китай; гідропрес ГМ- 
1.6. Україна: комплекс слюсарного інструменту. Україна: компресор пересувний СО-10.0. Україна; 
пірометр «Нимбус-ЗМ». Україна; пістолет фарборозпилювач. Україна: кернер. Україна; ножиці 
ручні для різки металу. Китай: чертилка; тиски слюсарні з ручним приводом. Україна; лінійка 
вимірювальна металева. Україна; рулетка вимірювальна металева. Китай; штангенциркуль ЩІІ-1. 
Україна: рівень будівельний. Україна; отвіс стальний будівельний. Україна; свердлильна машина 
MAKITA 52. Україна; гайковерт електричний. Україна; газосигналізатор СТРАЖ S51A3K  
(метан\чадний газ. 5000\50 ppm), тощо._________________________________________________________

експлуатаційної докуллентації,

Представлено результати випробувань поясів запобіжних ЗПЛ-K-EN; поясних 
карабінів, рятувальних мотузок, драбин №№1-5 від 19.11.2018-22.11.2018. Випробування 
поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузок проводяться 1 раз на 6 
місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів індивідуального 
захисту. Наказом №19-ОП від 03.09.2018 Підприємець створив комісію з проведення 
випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні 
бирки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Зберігання засобів захисту 
організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів._____________________________

засобів індивідуального захисту,
Поставку балонів з киснем технічним та сумішшю пропану технічного і бутану технічного 

(не більше 60%) марки СПБТ за ДСТУ 4047-2001 здійснює ПАТ «Лінде Газ Україна» (договір 
поставки ГП № 2372 від 16.10.2018; дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області за № 
1018.17-12 від 06.09.2017).______________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Товариством створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. 
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту 
згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту. В наявності рукавиці гумові діелектричні -  2 пари, калоші 
гумові діелектричні -  2 пари, килими гумові діелектричні (50x50/20 кВ) -  2 од.. -  
протокол вимірювання опору ізоляційних кабельних ліній та електрообладнання 
№1/251018 від 25.10.2018 року виданий Електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА 
Купіна». свідоцтво про засвідчення технічної компетентності №ПЧ 06-2/155-2018 від
25.04.2018 року. В наявності вольтметр цифровий ХВ-50. інв. № 3. амперметр 
DATAKOM DA-0303. інв. №4. тахометр Т-1000М. Китай; манометрична станція. Україна; 
мегаметр. Україна, які пройшли відповідну метрологічну повірку. Засобам 
індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням у 
відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментом та 
пристроями.
В наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки: 
Закон України «Про охорону праці».
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення п р о  службу охорони праці».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці».
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення п р о  розробку інструкцій з о х о р о н и  праці».
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок розробки та затвердження власником нормативних актів з о х о р о н и  

праці, що діють на підприємстві».
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском».
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
НПАОП 40.1 -1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті»



-  Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці

-  Типове положення про кабінет охорони праці
-  Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
-  Типове положення про порядок проведення навчання и перевірки знань 

з питань охорони праці
Типове положення про службу охорони праці.

Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в 
тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.

Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань 
охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з 
перевірки знань'зг-йитань охорони праці за посадами та професіями.

В.О. Кравченко 
(ініціали та прізвище)

зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
^  2СК /^ р. № -УУ/? ______ .

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.


