
Центр надання адміністрапшяих послуг 
м. Дніпре

" ______________20_р.

— 10 тш
ДЕКЛЛРАЦШ 

відповідності матеріально-технічної бази вимоі'ам 
законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця:

Приватне підприємство ф ір м а  «ОКТАН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49112, м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, буд. 6Д
місцезнаходження,

21867393
код згідно з ЄДРПОУ,

____________ Драков Володимир Юхимович _
прізвище, ім 'я та по батькові керівника,

(056) 731-91-08, 731-91-09 oktan9@gmailcom______
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи —  підприємця; прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційниіі номер облікової картки платника

податків, номер гелефону, телефаксу, адреса елек-сронпої пошти;

49112,м. Дніпропетровськ, вул. Космонавта Волкова, 6Д
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/'або експлуатації (засгосуваиия)

_____________ та згідно укладених договорів на об'єктах замовників_______________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхуваїпія цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
_____________________________________ відсутній_______________________________

(найменування страхової компанії, 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____________
________________________________ не пуоводився ______________________

(дата проведення аудиту)

я, Драков Володішир Юхимович__________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підітрисмця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвипіеної 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, підвищеної 

небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

країна гюходжеінія, які виконуються іа'або експлуагуючі.ся (засіосовуїоі'ься)



бе:ї отримання (іідітовіііиоі о дозволу.

6
кількість робочих місць, 

б
у тому ЧИСЛІ тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

1
будівель і споруд (приміщень),

_____________/ _________
виробничих об’ єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Драков Володимир Юхимович наказом по 
підприємству М  12 від 01.06.2018 призначено відповідальнті за 

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки.

(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають 
за до'гримаїіііям вимог ааконодавсгна пнтамь охорони праці га промислової безпеки;

Наказом 13 від 01.06.2018 функції служби охорони праці директор 
поклав на себе.

наявністю служби охорони праці, інструкції! про проведення навчання та 
інструк тажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

ііормашвно-правової 'та матеріальио-чехнічмої ба;іи навча.:іьіі0-мет0дичн0г'0 забезпечення)

На підприємстві переглянуто наказом N9 14 від 04.06.2018 «Положення 
про службу охорони праці» й «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».На підприємстві 
навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони 
праці здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві переглянуто 
наказом N9 14 від 04.06.2018 посадові, виробничі інструкції інструкції з 
охорони праці, інструкції з безпечних методів виконання робіт, інструкції 
з пожежної безпеки (за переліком 11 примірників), в тому числі 
інструкцію N9 10 з охорони праці при виконанні робіт на висоті, 
інструкцію Я9 11 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів. Директор Драков 
Володимир Юхішович пройшов навчання з загального курсу охорони праці 
в ДП  «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол Х9 68- 
18від 10.10.2018). Директор Драков Во.подимир Юхимович . начальник 
склада Сидоренко Г.В. пройити навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правгиіа 
охорони праці при виконанні робіт на висоті» в ТО В УЧБОВИМ 
КОМБІНАТ «ДШПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №  1340 від 
20.11.2018). ). Директор Драков Володимир Юхимович, електрик дільниці 
Великий В.1. прошили навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експ.пуатаиії електроустановок споживачів» й «Правила пожежної 
безпеки» в ТОВ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДШПРОБУД» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській



області______ від 23.11.2018; IV група з електробезпеки. Робітники
підприємства навчені у естановлено.му порядку і проходять перевірку 
знань загальних питань з охорони праці, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в обсязі 
виконуваних робіт: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт: НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в 
обсязі виконуваних робіт: й питань пожежної безпеки своєю комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: 1 від 20.11.2018: 
№ 2 від 21.11.2018: На підприємстві розроблено й затверджено нака:юм 
№ 7 від 04.06.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено 
особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. 
Наказом ЛЬ 11 від 04.06.2018 відповідальність за організацію та безпечне 
виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків покладено 
директора Дракова Володилшра Юхимовича Нака:юм Л"9 14 від 05.06.2018 
відповідачьність за стан і утриімання засобів індиеідуапьного захисту, 
справність цих засобів покладається на директора Дракова Володимира 
Юхимовича ■ Наказом Nq 9 від 04.06.2018 відповідачьність за
електрогосподарство й справний_____ стан_____ електроустаткування
покладено на електрика дільниці Великого В.І . Робітникам видаються 
інструкції з безпечних методів робіт. На підприємстві є в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на 
драбини, підмостя та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної 
небе:теки, що декларуються, на підприємстві є в наявності наступні 
засоби індивідуачьного захисту: пояси запобіжні (інв. NojYq 1, 2, 
страхувальні мотузки, драбини. Наказом М  14 від 05.06.2018 на 
підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів 
індивідуального захисту. Зберігання :шсобів захисту організовано 
відповідно до вимог заводів-виготовлювачів. На підприємстві є необхідна 
нормативно-технічна документація й розроб.пено технологічні карти на 
виконання робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві організоване 
проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу 
(попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні 
медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N  246 (медичні довідки 
про проход,ження попереднього медичного огляду працівників, видані 12.10. 
20І8р КЗ Дніпропетровської обласної адміністрації «Дніпропетровська 
.міська кпінічна лікарня М  2»). Робітники підприємства забезпечуються 
спеціачьтш одягом, спеціачьніш взуттям та іншими засобами 
індиеідуапьного захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок :шбе:течення працівників спеціачьніш одягом, 
спеціапьнші взуття.м та іншими засоба.ми індивідуального захисту». 
Засоби індивіду ачьного захисту відповідають вимогам Технічного



регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів 
індивідуального захисту фіксується у картках обліку. На підприємстві є в 
наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон 
України «Про охорону праиі», НІІЛОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праиі при виконанні робіт на висоті». НПАОП 40.1-1.21-98 «Прави.ш 
безпечної експ.іуатаиії електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
по.жежної безпеки» тощо.
Наказом № 16 від 05.06.2018 відповідальність за облік, зберігання та 
актуалізацію фонду нормативно-правовг^х актів з охорони праці директор 
поклав на себе. Матеріально-технічна база підприємства відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 
На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці; .журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці: журнал реєстрації інструкцій з охорони праиі: 
журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці: .журнаї обліку і 
зберігання електрозахисних засобів: журнал обліку та зберігання засобів
захисту: журнал приймання та огляду
риштувань та помостів: та ін.: Наказом №  14 від 05.06.2018
відповідаїьни. 
робочому місці

ення первинного та повторного інструктажів на 
ведення .журнаїів директор поклав на себе. 

v 'V '- В.Ю.Лраков
’ ■ І (ініаіа.іи та прізвище)

у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
^ржпраці 2 0 / ^  р.

03 квітня 2019

Декларацій
гериторішіьном\ органі
№ / Р
1 Іримітки: І . Фізична особа —  ііідири( мсць своїм пілписом надас зголу на обробкч персональних ланих з меіоіо 
забезпечення вик'онання вимог Порялк\
видачі дозволів на виконання робіт іп'двииіеної небезнекп та на екхнл_\атацію (застос\ ванпя) маїпип. механізмів. 
\стагковання нілвишеиої небезпеки.

2. Регстрапіііний номер облікової картки плаїника полаїків не зазнача( іься (|)ізичними особами, які 
через свої релігійні переконання вілмовляюі ься віл ґіоіо прийняті я га повідомили про це 
вілповілномч орган_\ державної податкової сл>жби і маюп. вілміткч в паспорті."


