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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПТЯПРИЄМСТВО «ФІРМА РУБІН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51600, Дніпропетровська обл., м.Верхньоднігіровськ, вул.Театральна, буд.18/5, Код згідно 
ЄДРПОУ 31563688, Директор: Жавранкова Галина Михайлівна.

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
Телефон: (05658)3-40-40, rubinvd@ukr.net

телефаксу, адреса електронної пошти;

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;
згідно договорів підряду на території України

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

договір не укладався
(найменування страхової компанії,

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Жавранкова Галина Михайлівна
(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: роботи, що виконуються на висоті понад 
1.3 метра

(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

mailto:rubinvd@ukr.net


Кількість робочих місць -  11 , в тому числі тих, на які існує підвищений ризик 
виникнення травм - 9

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Власних будівель немає. Орендованих приміщень -1 ( Договір оренди № -1 від. 01.06.

2018 р.) Виробничі підрозділи відсутні.
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Жавранкова Галина Михайлівна пройшла курс навчання та 
перевірку знань за напрямками: Закон України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне страхування від несчасного випадку на виробництві та 
профзахворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативних актів (протокол №211 від 
22.06.2017р.)

Наказом директора ПП «ФІРМА РУБІН» №1 від 05.01.2018р. затверджено 
Положення «Про службу охорони праці», керівником служби призначенно головного 
інженера Бондара Олександра Анатолійовича (наказ № 2 від 30.01.2018р.). який навчений 
по «Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21- 
98. «Правилам безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97: 
«Правилами експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Законодавство 
про Охорону праці». «Правилами пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-14 
(протокол № 369 від 27.11.2018р.)

Відповідальність за дотримання вимог законодавства за виконання робіт, що 
декларуються, покладені на головного інженера Бондара Олександра Анатолійовича ( 
наказ №8 від 10.06.2018р) . Відповідальний за видачу нарядів- допусків - головний 
інженер Бондар Олександр Анатолійович (наказ №8 від 10.06. 2018 р). який пройшов 
навчання з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15- 
07 (протокол №374 від 03.12.2018р.)

Наказом директора ПП «ФІРМА РУБІН» від 25.06.2018р. № 10 затверджено 
інструкції з охорони праці, згідно Переліку. Також є Програма та Інструкція Вступного 
інструктажу на підприємстві. Проводяться відповідні інструктажі з питань охорони праці, 
промислової та пожежної безпеки, які фіксуються у відповідних журналах.

Наказом директора ПП «ФІРМА РУБІН» від 30.01.2018 № 3 створено Комісію щодо 
перевірки знань з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Жавранкова 
Галина Михайлівна, члени комісії головний інженер Бондар Олександр Анатолійович, 
начальник дільниці будівельних робіт Суха Тетяна Павлівна.

Керівний склад пройшов навчання з питань охорони праці в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН», за напрямками:

Закон України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне 
страхування від несчасного випадку на виробництві та профзахворювання, які 
спричинили втрату працездатності» ( Головний інженер Бондар O.A.. Виконавець робіт 
Шматковський Я.Я., начальник дільниці будівельних робіт Суха Т. П.). Правила пожежної 
безпеки України (Головний інженер Бондар O.A.. Виконавець робіт Шматковський Я.Я.. 
Зварювальник Мариняк Д.І.. електрозварювальник Грицай В.В.- (протокол № 269 від 
03.07.2017р.). електрогазозварник 4р. Кошеленко В.І. (протокол № 168-П від 28.11.2018р. 
ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН»



Особовий склад працівників, задіяних на виконанні робіт підвищеної небезпеки, які 
мають посвідчення про навчання професії, проходять спеціальне навчання та. після
перевірки знань, проходять стажування перед допуском до самостійної роботи. Всім 
працівникам ПП «ФІРМА РУБІН» проведенні інструктажі з питань охорони праці та 
пожежної безпеки, проходять навчання та повторну перевірку знань з питань охорони 
праці.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі по 
нормам безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту: каски, захисні окуляри, рукавиці, пояса запобіжні)

Працівники ПП «ФІРМА РУБІН» забезпеченні нормативно правовими актами з 
охорони праці та навчально методичною базою:

- Закон України «Про охорону праці»

НПАОП 40.1-1.21-98 -  Правилами безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів

НПАОП 0.00.-1.15-07 -  Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 

Положення про розслідування несчасних випадків 

Положення про проведення навчання і перевірку знань

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства України з охорони 
праці, експлуатаційна документація в наявності.

Жавранкова Г.М.
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 <^р.

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.”.


