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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості

про

-)0І~0Ь-4Н

роботодавця
(для ю рид ичн ої особи: найм енування ю ри д и чн ої особи.

м ісцезн аходж ення, код згід но з Є Д Р П О У . прізвищ е, ім 'я та по батькові керівника, ном ер телеф ону.
телеф аксу, адреса електрон н ої пош ти:

фізична особа-підприємець Гіпс Наталія Вікторівна, паспорт АЕ 128773
для ф ізи ч н о ї особи — підприєм ця: прізвищ е, ім ’я та по батькові, серія і ном ер паспорта.

Ленінським РВ УМ ВС України в Дніпропетровській обл. 14 вересня 1995р.
ким і коли виданий,

_______________ 49099, м. Дніпро, вул. М оніторна буд. 5 кв.58_____________
місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків № 2755019186
реєстрац ій н и й ном ер облікової картки п латн ика податків

тел. 0504843068

______________

ном ер тел еф он у, телеф аксу, адреса елек трон н ої пош ти;

технологічний транспортний засіб експлуатується в с. Партизанське
м ісце виконання робіт підвищ ен ої небезпеки та/аб о експлуатації (застосування)

Дніпровського району згідно договору про надання послуг
маш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ ен ої небезпеки)

Інформація
про
наявність
договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди
згідно Порядку та правил проведення обов’язкового страхування цивільної
(н айм енуван ня страхової компанії,

відповідальності суб’єктів господарювання, затвердженого Постановою КМУ
строк д ії страхового полісу, ном ер і д а та його видачі)

16.11.2002р. № 1788 ФОП Гіпс Наталія Вікторівна не відноситься до об’єктів
підвищеної небезпеки та не підлягає страхуванню цивільної відповідальності
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився ____________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я __________________________________ __________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи

________________Гіпс Наталія Вікторівна_______________________

,

або ф ізичної особи — підприєм ця)

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: технологічні транспортні засоби, а саме:______
(найм енуван ня виду робіт

1. Автонавантажувач

KOM ATSU FG 15Т-20, д/н Т 08937АЕ,___________
підвищ ен ої небезпеки та/аб о м аш ин, м еханізм ів

ідентифікаційний № 661990, 2007р.в., Японія, свідоцтво про реєстрацію
устатковання підвищ ен ої небезпеки, тип або м арка (за наявності),

видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 04.02.2019р., акт__________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

технічного огляду проведено експертом Придніпровського ЕТЦ 11.12.2018р.,
виконую ться та/аб о експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання

2.Автонавантажувач KOM ATSU FG 18Т-20, д/н Т 08936АЕ.ідентифікаційний
відповідного д о з в о л у ,,

№ 658544, 2006р.в.,Японія, свідоцтво про реєстрацію видано ГУ Держпраці у
Дніпропетровській обл., 04.02.2019р., акт державного технічного огляду
проведено експертом Придніпровського ЕТЦ 11.12.2018р.,________________
Кількість робочих місць-3, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих м ісць, у том у числі тих

виникнення травм-2, кількість будівель (складських приміщень)- 5,_______
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм , будівель і споруд (прим іщ ень).

об’єкти замовника______________________________________________________
в иробн ичи х о б ’єктів( цехів, д ільн иць, структурн и х підрозділів)

Адреса стоянки технологічних транспортних засобів:
Дніпропетровська обл.. Дніпровський район, с. Партизанське, вул. Нова 58
Інші відомості

Функції відповідальної особи з питань охорони праці
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть

наказом № 01-ОП від 20.11.2018р.покладено на ФОП Гіпс Наталію Вікторівну
за д отри м ан н ям вим ог за кон одавства з питань охорони праці т а пром и сл ової безпеки:

(виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з охорони праці
№259 від 17.12.2018р.).
Наказом №Р4-ОП від 05.02.2019р. відповідальною особою за безпечну_____
експлуатацію автонавантажувачів, організацію проведення технічного
обслуговування та щорічних технічних
оглядів призначено ФОП Гіпс
Наталію Вікторівну (виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці № 025 від 31.01.2019р.)
Наказом № Р4-ОП від 05.02.2019р. призначено відповідальними за технічний
стан та обслуговування:
автонавантажувача KOM ATSU FG
18T-20, д/н
T08936AE водія
навантажувача Цикнасер Анатолія Олександровича, (виписка з протоколу
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 005-1 від
10.01.2019р.):
автонавантажувача KOMATSU FG
15T-20, д/н T 08937АЕ водія
навантажувача Леонченко Олега М иколайовича (виписка з протоколу
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 005-1 від
10.01.2019р.)
Технічне обслуговування та ремонт автонавантажувачів здійснюється
працівниками Ф ілії ТзОВ «Мікро-Ф Дніпро» згідно договору № 18-10/09-1ВР
від 09.10.2018р.
1.
Водій навантажувача Цикнасер Анатолій Олександрович пройшов
спеціальне навчання за професією в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
(посвідчення
№ 11195,
виписка з протоколу засідання державної
кваліфікаційної комісії №1102 від 19.10.2017р.) та щорічне навчання та
перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів в

TOB «УК «Спектр»(виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці № 005-1 від 10. 01 . 2019 р . )
2Водій навантажувача Леонченко Олег Миколайович пройшов спеціальне
навчання
за професією
в ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд»
(посвідчення
№ 11196,
виписка з протоколу
засідання державної
кваліфікаційної комісії № 1102 від 19.10.2017р.) та щорічне навчання та
перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів в
ТОВ «УК «Спектр»(виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці № 005-1 від 10.01.2019р.)
Наказом № 02-ОП від 20.11.2018р. затверджено та введено в дію:
інструкцій про проведення навчання т а інструктаж у з питань охорон и праці

-інструкцію з охорони праці вступного інструктажу.
-інструкцію з охорони праці для водія навантажувача.
-інструкцію з охорони праці при заміні газових балонів.
- інструкцію з надання першої домедичної допомоги,
-інструкцію з електробезпеки.
Наказом №РЗ-ОП від 20 .1 1.2018р. затверджено та введено в дію:
-інструкцію про заходи пожежної безпеки,
-інструкцію про порядок дій у разі виникнення (виявленні) пожежі.
- інструкцію про заходи пожежної безпеки при експлуатації та зберіганні
транспортних засобів.
В ФОП Гіпс Наталія Вікторівна ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки,
- реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.
В ФОП Гіпс Наталія Вікторівна є в наявності інструкція заводу-виробника
експ л уатац ій н ої д окум ен тац ії

з експлуатації та
технічного обслуговування навантажувачів, ведеться
журнал обліку технічного обслуговування та ремонту навантажувачів.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05).
Щорічне навчання та перевірку знань обслуговуючий персонал проходить в
учбовому комбінаті.
Працівники ФОП Гіпс Наталія Вікторівна забезпечені спецодягом,
засобів інди відуального захисту,

спецвзуттям, захисними рукавицями.
Наявність нормативно- правової документації_______________________
н о р м ати вн о-п равової т а м ате ріал ьн о-техн іч н ої бази навчал ьн о-м етод и чн ого забезп ечен н я)

-Закон України «Про охорону праці»;
-Постанова КМ У № 1107 від 26.10.2011р. Порядок видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій:
-НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці:

-НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів,
-НПАОП 0.00-1.62-12Правила охорони праці на автомобільному транспорті,
-НПАОП 0.00-1.71-ІЗП равила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями,
-НПАОП 0.00-4.12-05Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці,
-НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт,
-НПАОП 0.00-6.01-10.Порядок проведення державного технічного огляду
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
В ФОП Гіпс Наталія Вікторівна є куточок з охорони праці, посібники,
плакати. Нормативно-правова база своєчасно оновлюється за допомогою
Інтернету та друкованих видань.

і -\у у с

фу??.

(ініціали т а прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці ^
20 х ^ р .№__________

/рг. /Я /г
П р и м іт к и : 1. Ф ізична о с о б а — підприєм ець своїм підписом надає зго д у на об р о б к у персональних даних з
м ет о ю забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозв олів на виконання р обіт підви щ ен ої
н ебезп ек и та на експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної
небезпеки.
2. Р еєстраційний ном ер обл ікової картки платника податків не зазначається ф ізичними особам и,
які через св о ї релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідом или про це
в ідп овідн ом у органу дер ж авн ої податкової служ би і мають відмітку в паспорті

