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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

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-ПІДПРИЄМЕЦЬ МІРОШНИЧЕНКО ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
паспорт АО 359222, виданий Д-Міським Р В  у м. К р и в о м у  Р о з і  ГУ ДМСУ в  

Дніпропетровській обл. 12 жовтня 2016р.; проживає за адресою: 50014, Дніпропетровська 
обл., місто Кривий Ріг, в у л и ц я  Всебратське-2, будинок 46, квартира 5, реєстраційний

номер облікової картки платника 2672917494;____________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

__________________________ 0675682727; surfer200920(a gmail.com___________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На власних та орендованих площах, а також на об’єктах замовників (на об’єктах ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПРАТ "ПІВНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК”, ПРАТ «ІНГЗК», 
ПРАТ "ЦГЗК" та на інших) на території Дніпропетровської області та на об’єктах

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/аоо експлуатації (застосування)

замовників згідно договорів надання послуг машинами та механізмами, договорів оренди, 
договорів підряду тощо__________________________________ ________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно п.14 с г. 7 Закону 
України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може 
бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету- Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії,
проводиться, так як ФОП Мірошниченко І.В. не має об’єктів підвищеної небезпеки.______

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня________
(дата проведення аудиту)

Я, Мірошниченко Ігор Валерійович________________________________________________
(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:



1. Випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів);

2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри.__________________________
(найменування виду робіт

3. Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: технологічні
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

транспортні засоби (навантажувач HANOMAG 70Е, 1986р.в., Германія; кран
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

автомобільний КТА-25, 2006р.в., Україна_______________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць -  5 од.,

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  4 од.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості механік Москаленко Костянтин Вікторович - відповідальний за
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (відповідальний з охорони праці) 
(наказ від 03.01.2019р. №2); ФОП Мірошниченко Ігор Валерійович -  відповідальний за 
організацію роботи з охорони праці (наказ від від 03.01.2019р. №2), за виконання робіт 
підвищеної небезпеки (наказ від 08.01.2019р. №7) та за технічний стан і безпечне 
проведення робіт навантажувачами, вантажопідіймальними кранами та екскаваторами 
(наказ від 08.01.2019р. №6); машиніст екскаватора Пантус Григорій Арсентійович - 
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (протокол 
загальних зборів трудового колективу ФОП Мірошниченко І.В. від 04.01.2019р. №1).

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з наступних НПАОП:

- ФОП Мірошниченко І.В., механік Москаленко К.В. та машиніст екскаватора 
(уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці) Пантус Г.А. 
пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» (протокол від 14.12.2018р. 
№1394/4.20-2018);

- ФОП Мірошниченко І.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області з «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15), навчання в Навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В. (протокол від 12.12.2018р. №3.12-18);

- ФОП Мірошниченко І.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області з «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів», затверджених Міністерством соціальної політики України наказом від 
27 серпня 2018 року № 1220, навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП
Макаров Д.В. (протокол від 26.12.2018р. №32.12-18);



- ФОП Мірошниченко І.В. та механік Москаленко К.В. пройшли перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1-62-12)., навчання в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» (протокол від 14.12.2018р. 
№1381/4.20-2018);

- ФОП Мірошниченко І.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(НПАОП 0.00-1.80-18), навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і 
навчання» (протокол від 14.12.2018р. №1374/4.20-2018);

- механік Москаленко К.В. (IV гр. до і вище 1000В) пройшов перевірку знань комісією 
Навчального центра з охорони праці ФОП Макаров Д.В. за участю заступника 
начальника ДІЕН в Запорізькій області та Першого заступника начальника Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні», ПОПРІП, ПКЕЕ, ІІЕЕЗ, ПУЕ, 
навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (протокол від 
26.12.2018р. №39.12/18);

У ФОП Мірошниченко І.В. функції служби охорони праці виконує механік 
Москаленко К.В., що є відповідальним з охорони праці (наказ від 03.01.2019р. №2).

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 від 04.01.2019р. №5 у ФОП Мірошниченко І.В. створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії -  ФОП Мірошниченко 
І.В. та члени комісії: механік Москаленко К.В. (відповідальний з охорони праці) та 
машиніст екскаватора (уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони 
праці) Пантус Г.А.

В наявності інструкції з охорони праці (затверджені та введені в дію наказом від 
04.01.2019р. №4, серед яких є:

1. Інструкція з охорони праці № 1 для водія автонавантажувача;
2. Інструкція з охорони праці № 2 для машиніста екскаватора;
3. Інструкція з охорони праці № 3 для машиніста автокрана;
4. Інструкція з охорони праці № 4 щодо дотримання працівниками заходів пожежно 

безпеки у підприємця;
5. Інструкція з охорони праці № 5 при виконанні земляних робіт;
6. Інструкція з охорони праці № 6 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт.

Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про

розробку інструкцій з охорони праці». _______________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

В наявності «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Перелік питань 

первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ФОП Мірошниченко 

І.В.; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці»; Положення про службу охорони праці; Положення про систему управління 

охороною праці (затверджені та введені в дію наказом від 04.01.2019р. №3), журнали та 

інша документація з охорони праці.



Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

-  проведенням навчання і перевірки знань в комісії з питань охорони праці 
ФОП Мірошниченко І.В.;

-  проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на 
робочих місцях;

-  допуском до роботи осіб, які не молодші за 18 років, мають відповідну кваліфікацію, 
успішно пройшли навчання та перевірку знань з відповідних НПАОП та інструкцій 
з охорони праці;

-  призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки та за 
технічний стан і безпечне проведення робіт навантажувачами,
вантажопідіймальними кранами та екскаваторами, а також осіб, що їх заміщають. 

ФОП Мірошниченко І.В. забезпечуе утримання в справному стані та безпечну 

експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки через організацію 

належного нагляду, технічного обслуговування, обов’язкового технічного контролю 

(технічного огляду) та ремонту транспортних засобів.

Наказом від 08.01.2019р. №6 ФОП Мірошниченком І.В. залишено за собою обов’язки 

відповідального за технічний стан і безпечне проведення робіт навантажувачами. 

вантажопідіймальними кранами та екскаваторами.

В наявності експлуатаційна документація на машини, механізми, устатковання 

підвищеної небезпеки, що експлуатуються як технологічні транспортні засоби, а саме:

- навантажу вач HANOMAG 70Е, ідент. №376020005, державний номерний знак Т 04259 AI. 

1986р.в., Германія (свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або 

іншого технологічного транспортного засобу AI №004117);

- кран автомобільний КТА-25, зав. №00208, реєстраційний номер 72852, 2006р.в., Україна 

(03.02.2016 ТОВ «Промтехдіагностика» проведено повне позачергове технічне 

опосвідчення, відповідно до якого кран випробування витримав, знаходиться у технічно 

справному стані та відповідає вимогам Правил, можлива його експлуатація з 

паспортними характристиками; наступне ЕО, ППТО 03.02.2019р.).

В наявності договори щодо надання в користування відповідних машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки а саме:

- договір №01/12/18 безоплатного користування майном від 01.12.2018р., укладений між 

громадянином України Храмовим С.В. та ФОП Мірошниченко І.В.;

- договір №01/10/18 безоплатного користування майном від 01.10.2018р„ укладений між 

громадянинкою України Пінус Т.І. та ФОП Мірошниченко І.В.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 

працівників спецодягом, с п є ц в з у т т я м  та іншими засобами індивідуального захисту » 

працівники ФОП Мірошниченко І.В., які зайняті на експлуатації машин, механізмів,



устатковання підвищеної небезпеки та виконують роботи з підвищеною небезпекою 
забезпечені: каскою захисною з підшоломником, рукавичками, спецодягом, спецвзуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.__________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
ФОП Мірошниченко І.В. забезпечений необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання зазначених робіт та експлуатації зазначених машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна база та навчально-методичне 
забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, накази ФОП 
Мірошниченко І.В., журнали, положення, інструкції з охорони праці, програма вступного 
інструктажу з питань охорони праці та Перелік питань первинного інструктажу з питань 
охорони праці для працівників ФОП Мірошниченко І.В. та інше), які відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом від 08.01.2019р. №8 механіка 
Москаленко К.В. призначено відповідальним за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, 
перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.
У ФОП Мірошниченко І.В. є куточок з охорони праці, оснащений основною
документацією з охорони праці._________________________________________________________

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

І.В. Мірошниченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

09 січня 2019р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ф .
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^  Примітки: 1. Фізична/особа - підприємець своїм підписом надає згоду на о б р о к у  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.". ^  ^


