
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ППГалело Володимиу Федорович, паспорт СР №670282 від 17.01.2000р., виданий 

Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, 
місце проживання: 35705, м.Здолбунів, вул. Паркова, буд.69, кв.34, 
ідентифікаційний номер 2152606399, тел. 0673630563, уаїгтг(а),ukr.net, 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки): м.Здолбунів. вул. Шевченка, 1а.

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 № 1788 від 16.08.2002 уокууТШ  
Галело Володимир Федорович страхування не проводиться так як він не відноситься до об'єкту 
підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Аудит з охорони праці не проводився

Я, Галело Володимир Федорович — приватний підприємець, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки:
Зберігання балонів із стисненим, зрідженім газом.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 13 чоловік з них 1 чоловік (електрогазозварювальник) виконує 

роботи підвищеної небезпеки та експлуатує обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на 
балансі приватного підприємця.

Кількість будівель і споруд (приміщень):
Адміністративно-технічний корпус розташований в чотирьохповерховій будівлі.

Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
Виробничий об ’єкт ПП Галело В, Ф, складається з одного виробничого цеху, розташований в 

одноповерховій будівлі.

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки:
Відповідальний за створення у ПП Галело В. Ф. умов праиі відповідно до законодавства з 

охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 
галузі охорони праиі -  приватний підприємець - Галело Володимир Федорович.

Наказом № 8/ОП від 05 червня 2018р. енергетик Борис О. А. призначено відповідальною 
особою:

- по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під тиском;
- за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском;



- за безпечну експлуатацію та зберігання балонів:
- за організацію постачання і транспортування, отримання, зберігання, облік, видачу 

балонів із газами

Наказом № 5/ОП від 21 травня 2018у. затверджений та введений в дію Перелік інструкцій з 
охорони прані. Всі працівники пройшли навчання, інструктаж: і перевірку знань з питань охорони 
праці, отримали згідно норм засоби індивідуального захисту.

Наявність служби охорони праці:
Наказом № 1/ОП від 15 травня 2018р. створена служба охорони праці. Керівником служби 

охорони праці призначений інженер з охорони праці Майоров Є.О. (посв. № 334-11-18 від 
02.02.2018р.) Наказом № 12/ОП від 05 червня 2018р. затверджено положення про службу охорони 
праці та наказом № 11/ОП від 05 червня 2018р. затверджено положення про систему управління 
охороною праиі.

Інформація про інструкції з ОП:
В ППГалело В. Ф. розроблені та затверджені наказом № 5/ОП від 21 травня 2018р. 

інструкції з охороні праиі по професіям та видам робіт, а саме:
- інструкція з ОП №1 Інструкція з охороні праці з надання першої медичної допомоги 

потерпілим при нещасних випадках на виробництві;
- інструкція з ОП№2 Інструкція з охороні праиі про загальні заходи пожежної безпеки;
- інструкція з ОП№8 Інструкція з охорони праці для газорізальника;
- інструкція з ОП №17 Інструкція з охороні праці під час робіт з ручним електрифікованим 

інструментом;
- інструкція з ОП №21 Інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і 

видачі балонів із стиснутими і зрідженими газами.

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
В ПП Галело В. Ф. наказом № 2/ОП від 15 травня 2018р. створена комісія з перевірки знань 

з питань охорони праці, голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань.

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці працівників:
В ПП Галело В.Ф. наказом № 12/ОП від 05 червня 2018р. затверджено положення про 

порядок проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці, затверджено графік 
проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом- 
графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки 
знань з питань охорони праиі оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання 
робіт:

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ПП Галело В. Ф. працівники забезпечені спецодягом, спеивзуттям і засобами 

індивідуального захисту.

Місце зберігання балонів:
Балони з газами зберігаються у закритому приміщенні, захищені від дії сонячних променів 

та інших джерел тепла. Балони з киснем зберігаються окремо від балонів з горючим газом, а 
порожні балони зберігаються окремо від балонів, наповнених газом. Під час зберігання балони 
перебувають у вертикальному положенні, на бокових штуцерах вентилів балонів з горючими га
зами установлені заглушки. Крім того балони зберігаються з нагвинченими на їхні горловини 
запобіжними ковпаками.



Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення: 
В ППГалело В. Ф. є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони пусті, 
підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони пуаиі з плакатами та 
наглядними посібниками, також є нормативно правові акти з охорони праці:

1. Закон України «Про охорону пуаиі»;
2. Посібник Для навчання посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ та 

організацій з питань охорони праці;
3. НПАОП Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;
4. НПАОП 29.2-1.01-58 «Загальні правила техніки безпеки і виробничої санітарії для 

підприємств і організацій машинобудування»;
5. НПАОП28.0-1.35-14 «Правша охорони праці під час газоелектричного, контактного, 

кисневого та плазмового різання металів»;
6. Постанова КМУ від 27.08.2008р. «Про затвердження технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту;

Декларація зареєстрована у журналі обліку 
органі Держпраці____________________ 20__р. №

Галело В. Ф.
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