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Цвигр надашн адаїіністрвгивиїїх послуг 

м.Дшпр»

._ _ Д  7 ТРЛ 2019. . . . .

ДЕКЛАРАЦІЯ
ві^отовідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: 

тВАРИСТВО з  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС-МЕГАСТРОЙ"
{для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49019. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. ВУЛИЦЯ КВПШиЮНОВ’̂ ^̂^̂
будинок 5

м І С цсз м ах о ;:і,жє и м я.

____________________________________ 41937248___________________________________
код зг ідио з ("Д[’ ИОУ,

______________директор ФАЇІДЄЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ_________
Прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________- 380965309504, megastroyfan(a),gmaiL com__________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичиін особи —  ііідприсмця: прізвище, ім’ я та  по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

49019. Дніпропетровська обл.. місто Д н іп ро . ВУЛИЦЯ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА.
будинок 5

м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

______________та згідно укладених договорів на об'єктах замовників________________
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

___ ____________________________________відсутній________________________________
(найменуїїання страхової компанії,

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

Інформація про проведения добровільного аудиту з охорони праці______________

______________не проводився__________________________________
{дага, пронеденпя аудиту)

Я. ФАНДЄЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матерішіьио-техиічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час



виконання таких робіт підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються па висоті понад 1,3 метра:роботи верхолазні та іекелелазні;
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та'або машин, м еханізм ів, підвиш еної 

небезпеки (а/або мапгии. механізмів, усгатконаиіія підвищ еної иебезпеїси,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, 
країна походження, які никопуюі ься та/або експлуаіукуп>ся (застосовую ться)

без отримання відповідного дозволу,

__________________________________________________ б____________________________________
кількість робочих місць,

______________________________________________5_________________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_________________________________________________ І_______________________________________
будівель і споруд (приміщень),

______________________________________________і__________________________________
ви р об н и ч и х о б Ч ’КІ'ІН (ц ех ів . ДІ.ПЬІІИЦІ,, с т р у к т у р н и х  н ідрозд іл ін )

Інші відомості Директор ФАНДЄЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

наказом по підприємству 12 від 01.06.2018 відповідальність за дотримання 

ВИМОГ законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки покладає на 

себе.
(прізнніце. ім ’ я та по багьконі осіб, які відповідають 

за дотриманням вимог законодавсгва з питань охорони праці та промислової безпеки;

Н аказом № ІЗ від 01.06.2018 функції служ би охорони праці директор
наявністю  служби охорони прані, інструкцій про проведення навчання та

поклав на с еб е  На підприємстві переглянуто наказом  N9 14 від 04.06.2018
іпс'грукгажу з питань охо[)опи iif)ani, експлуатаційної д о к у м е т а н ії, засобів індивідушпліого захисту,

«По.поження про служ бу охорони праці» й «Полож-ення про порядок пуоеедення
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І перевірки знань з питань охорони прані», затверджені у 1994 році. На 
підприємстві навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань 
охорони пра ці здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві переглянуто наказом 
./Vg 14 від 04.06.2018 посадові, виробничі інструкції інструкції з охорони праці, 
інструкції з безпечних методів виконання робіт, інструкції з пож еж ної безпеки 
(за переліком 14 примірників), в тому числі інструкцію № 10 з о.хорони праці при 
виконанні робіт на висоті, інструкцію Л'я 11 з охорони праці під час виконання 
робіт на вг^соті з використанням спеціальних- страхувальних засобів, інструкцію 
№ 12 з охорони праці під час виконання верхолазних та скелелаз них робіт. 
Наказом М 16 від 04.06.2018 на підприємстві створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці. Директор Фандєєв 0 .0 . пройшов навчання з 
загального курсу охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань 
в КО.ШСІЇ Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол j\b 103-18 від 20.грудия.2018). Електрик Сітиргей О.С. та електрик 
Загруба Р.В. пройшли навчання з загального курсу охорони праці в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та. перевірку знань в комісії Головного управління
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Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол М  82-18 від ЗІ.10.2018). 
Директор Фандєєв О.О., пройшов навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці при виконанні робіт на висот.і» в ТОВ УЦ «КАСКОН» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Київській області 
(протокол № 80-54-18 від 15.11.2018). Елешприк Сштргей О.С. та електрик
Загруба Р.В.__прошили навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правіші безпечної
експлуатаиії електроустановок споживачів», «Правіша технічної експлуатації 
елект.роустановок споживачів» й «Правила п ож еж н ої безпеки» ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраиі у Дніпропетровській об.пасті (прот.окол № 98-18 від 13.12.2018).: 
IV група з електробезпеки). Робітникам підприємства присвоєно професію 
верхолази (протокол N9 150. виданий 11.07.2018 ТОВ «УК Спектр»). Наказом Nq 
9 від 28.03.2018 відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт на 
висоті з право.м видачі нарядів-допусків директор поюшв на себе. Наказом N° 10 
від 02.03.2018 на підприємстві затверджено перелік верхо.чазиш. робіт, які 
виконуються за нарядами-допусками. Наказом Мя 11/1 від 02.03.2018 
відповідальнші керівником верхолазних робіт директор залишив за собою. 
Наказом Л'9 11/2 від 02.03.2018 відповідальним виконавцем верхолазних робіт  
директор залишив за собою. Наказом М 15 від 05.03.2018 відповідальність за  
підготовку о б 'єктів до проведення робіт підвищеної небезпеки покладено на 
електрика Загруба Р.В. Наказом N2 16 від 05.03.2018 відповідальність за стан і 
утримання засобів індивідуального захисту, справність цих засобів 
покладається на електрика Сгширгей О.С.Робітники підприємства навчені у 
встановленому 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 «Правича 
охорони праці при виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт: 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правіша безпечної експлуатаиії електроустановок 
споживачів» в обсязі виконуваних робіт.: й питань п ож еж н ої безпеки своєю  
комісією з перевірки знань з питань охорони праці (протоколи: Л'Ь 1 від 
11.02.2019: Л'9 2 від 11.02.2019: На підприємстві розроблено й зат верджено  
наказом № 7 від 04.06.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено 
особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. 
Наказом ЛЬ 19 від 04.06.2018 відповідальність за організацію та безпечне 
виконання робіт на висоті з правом видачі наиядів-допусків директор поклав на 
себе . Наказом М> 9 від 04.06.2018 відповідальність за електрогосподарство й 
справний стан е.іектроустаткування покладено на електрика Сіширгей
0.С.. Робітникам видаються інструкції з безпечних .методів робіт. На
підприємстві с в наявності.експлуатаційна документація (паспорти та
інструкції з  експлуатації) на драбини, підмостя та запобіж ні пояси. Для 
виконання робіт підвищено ї небезпеки, що декларуються, на. підприємстві є в 
наявності наступні засоби індивідуального захисту: пояси запобіжні (інв. ЛкШ
1, 2, ). фали запобіжні типу 1ФК, страхувальні мотузки, драбини, комплеюпи 
верхолаза (карабіни: запобіжні верхолазні пристрої: затиски ручні для тросу: 
страхувальні, опорні та допоміжні канати: затискачі: пристрої д.пя спуску:
засоби з ’єднання: технологічне__пристосування тощо), металеві зачепи,
спеціальні тримачі з ручками, уловлювачі з вертикальніш канатом, робочі 
сидіння.розміром..300_х.600 мм, риштування типу ЛРСП-200, рятувальна



мотузка, засоби підмощування, огородження, сітки захисні, настили, козирки, 
сходи, трапи й містки, що мають огороріс\\ знаки безпеки, сумки, підсумки, 
ковпачки захисні, футляри, чохли: набори електроінструменту з ізольованшт  
ручками: ізолювальні штанги та кліщі: електровимірювальні кліщі: покажчики
напруги: іскробезпечиий інструмент: калоші діелекттічні:_____ рукавіті
діелектричні: кгічим ки. діелектричні: молотки слюсарні, в т. ч. з кольорову
металу: інвентарні шити огородження: знаки сигнальні, таблички 
попереджувальні і підставки до них: переносні вибухозахишені світильники 
напругою не вище 12 В (лампи акумуляторні): спеціальне взуття: чоботи, 
черевики без металевих ивяхів й підковок із неслизькою підошвою), надійні 
засоби сигналізаиії й зв'язку з автономніш живленням тощо. Представлено 
результати випробувань поясів запобіжних: поясних, карабінів: рятувальних
мотузок й драбин.(протоколи від J2.02.2018). Випробування поясів запобіж т а,
поясних карабінів й рятувальних мотузок проводяться 1 раз в б місяців під 
керівництвом, особи, гио відповідає за. випробування засобів індивідуального 
захисту. Наказом ЛЬ I I  від 02.03.2018 на підприємстві створено комісію з 
проведення випробувань засобів індивідуального захисту. К ож ен пояс і мотузка 
мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. 
Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог завод ів-
виготовлювачів. ...Нд_.....підприємстві є необхідна нормативно-технічна
документація й розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної
небезпеки._____ Робітники перед допуско.м. до самостійного виконання робіт
проходять стажування під наглядом досвідченого робітника протягом перших 
десяти робочих, змін. Допуски до ст.а.жування і самостійної роботи 
оформлюються наказами по підприємству. При допуску до роботи робітники 
проходять Інструктаж встановленому порядку з питань охорони праці на 
робочому місиі (за особистт-і підписом). На підприємстві наказом Nq 23 від 
06.03.2019 зат верджено перелік осіб, які мають право бути керівниками робіт, 
допускачами, наг.ля.дача..ми. членами бригади. Зовнішній огляд засобів 
індивідуального захисту проводиться один раз у десять днів. Допуски до 
стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по підприємству. 
Робітникам видаються інструкції з безпечних методів робіт. На підприємстві 
організобане проведення медичних оглядів працівників під час приймання на 
роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності 
(періодичні медичні огляди) відповідно до вішог Порядкх’ проведення .медичних 
оглядів праиівників певнш. категорій, зат вердженого нака.зом Міністерства 
охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 (медичні довідки про 
проходження попереднього медичного огляду працівників, видані 06.02.2019 КЗ 
Дніпропетровської обласної адміністрації «Дніпропетровська міська клінічна 
лікарня Л'Ь 2»). Робітники підприємства забезпечуються спеиіальтш одяго.м. 
спеціальним в:іуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно 
до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
праиівнііків спеиіальним. одягом, спеиіальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту». Засоби індивідуального 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 праиі. в тому числі Закон 
України «Про охорону праиі». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праиі при виконанні робіт на висоті». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатаиії електроустановок споживачів». «Правила 
технічної експлуатаиії електроустановок споживачів». «Правила 
пож еж ної безпеки» тощо.
Наказом № 16 від 05 .06.2018 відповідальність за облік, зберігання та 
актуалізаиію фонду нормативно-правових актів з охорони праиі директор 
поклав на себе. Матеріально-технічна база підприємства відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки. 
На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праиі: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці: журнал реєстрації інструкцій з охорони праиі: 
журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці: журнал обліку і 
зберігання електрозахисних засобів: журнал обліку та зберігання засобів
захисту:_________ журнал_________ приймання_________ та_________ огляду
риштувань та помб^тв: та ін.: Наказом № 14 від 05.06.2018  
відповідальним з̂ а П^^ед'ення первинного та повторного інструктажів на 
робочому місці. сіМШфЖ заїведення журналів директор поклав на себе.

Фандєєв 0.0.
■■ (ініціали та прізвище)

25 квітня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці 2 0 р.

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм  підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через сво ї релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це 
відповідігому органу державної податкової служби і маю ть відмітку в паспорті.”


