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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підпрємство Науково-виробнича фірма
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

“Система та техніка’", 53407, Дніпропетровська область. м.Марганепь.____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

вул.Радянська, буд.76, код СДРПОУ 30388980. керівник Супрун Олексій_________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Олександрович. тел.+380999708983. Бі.зиргип.оіек^іі 11@,gmail.com_______________
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;

На обєктах замовника 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 Відсутня___________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Супрун Олексій Олександрович, директор________________________
(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:

6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра: 8. Роботи в колодязях .______
(найменування виду робіт

траншеях; 14. Роботи верхолазні_____________
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
Кількість робочих місць 18, на яких існує підвишенний ризик виникнення травм 11

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



Будівель 0, споруд 0, приміщення 1 (орендоване), виробничих обєктів 0.____________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

цехів —  0. дільниць -0. структурних підрозділів - 0 ___________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Супрун Олексій Олександрович пройшов навчання 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

та перевірку знань на знання Законів України “Про охорону прятті” , “Прг> ___________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування”. Про об'єкти підвищеної 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в комісії____
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
ДП Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці. Протокол № 32/44-18 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
від 22.11.2018р.

Інженер з охорони праці Фомченко Ольга Вячеславівна пройшла навчання та 
перевірку знань на знання Законів України “Про охорону праці”, “Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, Про об'єкти підвищеної 
небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в комісії ДП 
Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці. Протокол № 32/44-18 від 
22.11.2018р.

Директор Супрун Олексій Олександрович та інженер з охорони праці Фомченко 
Ольга Вячеславівна пройшли навчання та перевірку знань на знання “Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачив”, “Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачив”, “Правил пожежної безпеки”в комісії ДП 
Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці. Протокол № 32/51-18 від 
20.12.2018р.

Наказом по підприємству № 14-од від 25.09.2018р. створено постійно діючу 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли навчання в 
ДП “Придніпровський ЕТЦ”.

Розроблене та наказом по підприємству № 13-од від 09.09.2017р. затверджене та 
введено в дію “Положення про порядок організації навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці”.

Працівники, які виконують роботи на висоті пройшли навчання та перевірку 
знань на знання “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті” НПАОП 
0.00-1.15-07в комісії ДП Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці. 
Протоколи № 32/4-18 від 22.02.2018р. та№  32/50-18 від 29.11.2018р.



Наказами по підприємству № 04-од від 29.05.2018р. та № 25-од від 13.11.2018р. 
затверджено та введене в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами 
робіт. Інструкції розроблені відповідно до вимог НГІАОП 0.00-4.15-98 “Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці”.

В наявності “Програма вступного інструктажу з питань охорони праці”, 
“Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці” та Програми 
стажування за професіями.

На підприємстві під час прийняття на роботу та періодично працівникам 
проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами Журналі реєстрацій 
вступного інструктажу з питань охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 “Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту” працівники, які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Наказом по підприємству № 12-од від 09.09.17р. 
Затверджено та введено в дію “Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту”.

При прийомі на роботу у ПП НВФ “Система та техніка” проводиться 
ознайомлення, під розпис, з умовами праці, наявністю на робочих місцях небезпечних 
і шкудливих виробничих факторів, з їхніми правами, можливими наслідками впливу 
шкідливих виробничих факторів.

Згідно з вимогами ст.17 Закону України “Про охорону праці”, працівники ПП 
НВФ “Система та техніка” проходять попередній (при прийомі на роботу) та 
періодичний медичні огляди. В наявності заключний акт за результатами 
періодичного медичного огляду працівників ПП НВФ “Система та техніка” від 
15.08.2018р., виданий КЗ “Марганецька ЦМЛ” ДОР”. Працівники медогляди 
пройшли та були допущені до роботи. Наступний огляд не пізніше 15.08.2019р.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання зазначених робіт, в наявності матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, накази 
директора ПП НВФ “Система та техніка”, Журнали, положення, посадові інструкції, 
інструкції з охорони праці, програма вступного інструктажу з питань охорони праці, 
програма проведення первинного інструктажу на робочому місці та інше, які 
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці.



На 1Ш НВФ “Система та техніка” є куточок з охорони праці, оснащений 
основною документацією з охорони праці.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці іЖ? 20Х^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.".

(ініціали та прізвище)
О.О. Супрун


