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відповідності матеріально-технічної базн вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця___________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;
ФІЗИЧНА ОСОБА -  ПІДПРИЄМЕЦЬ МЛАДЕНЦЕВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
паспорт серія AM №494130.виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в 

Дніпропетровській обл. від 11.10.200ІР. 50025. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.. МІСТО КРИВИЙ 
РІГ..ВУЛИІІЯ ПОГРЕБНЯКА.БУДИНОК 25.КВ. 135. 2520506539. тел..0977637986.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
. тел-0977637986. 2432mlad@ukr.net

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти;

на території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду_____________________
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 відсутня
(дата проведення аудиту

Я,________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Млаленіїев______________Сергій______________________ Валерійович
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:

1 .Експлуатація машин.механізмів.устаткування підвищеної небезпеки: технологічні транспортні 
засоби.

(найменування виду робіт
Трактор Т-130 (Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або іншого 

технологічного транспорту серія і номер свідоцтва АЕ 203627 від 04 листопада 2013 року, вилано ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області -  власник ФО-В Младенцев Сергій Валерійович). рік 
випуску 1989р.. ідент. № 193837. державний номер Т05446АЕ. Виробник -  ЧТЗ.
Навантажувач СЕТ-500 (Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або 

іншого технологічного транспорту серія і номер свідоцтва АЕ 103534 від 18 вересня 2013 року, 
видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській області -  власник ФО-П Младенцев Сергій 
Валерійович). рік випуску 1995р.. ідент. № 04-04844. державний номер Т05384АЕ. Виробник -
Детва._______________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

mailto:2432mlad@ukr.net


устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
Загальна кількість працюючих складає 5 осіб, у тому чіслі тих,на яьсих існує пі двищений ризик 

виникнення травм -  3. робітників -  2 осіб.___________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
Офіс знаходиться за місцем державної реєстрації ФО-П МЛАДЕНЦЕВА С.В.в кількості -Іод.. 

місце стоянки транспортних засобів знаходиться за адресою 50051.м.Кривий 
Ріг,вул.КриворіжсталіЛО.Договір оренди з ПАТ «КРИВОРІЖІНДУСТРОЙ» №149/7 від 
01.09.2018р .__________________________________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Примищення для переодягання працівників знаходяться за зазначеним місцем стоянки. Кількість 

приміщень для переодягання працівників ФО-П Младенцева С.В-
2од.__________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості ФО-П Младенцев Сергій Валерійович .бригадир Рісман А. В.________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
У ФО-П Младенцева С.В. створена служба охорони праці та документація системи управління 

охороною праці:
;_____ Наказ №1 ОТ від 04.01.2019 р. про створення служби охорони праці та призначення особи.
відповідальної за охорону праці ФО-П Младенцев С.В.
_____ Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).
_____ Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).

;_____ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).
І_____ Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).
_____ Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 р.У

г_____ Програма первинного інструктажу з питань охорони праці переглянуто (наказ №3 ОТ від
04.01.2019 р.У
:_____ Наказ №2 ОТ від 04.01.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони
праці.
;_____ Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).
::_____ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
:_____ Журнал протоколів перевірки знань.

Положення про порядок забезпечення працівників ФО-П Младенцева С.В.. спецодягом, 
спецвзуттям та інщими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 p.).

Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від 04.01.2019 р.У
;_____ Наказ №5 ОТ від 04.01.2019 р. про проходження обов‘язкового медичного огляду при прийомі
на роботу та періодично.

Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу 
(за Формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій^ видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» . наказом 
№2 ОТ від 04.01.2019 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі:
______ Голова комісії_______ -  ФО-П Младенцев С.В.
______ Члени комісії________-  головний інженер Гуров С.В.

____________________________ бригадир Рісман А.В.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

_______ФО-П Младенцев С.В.. головний інженер Гуров С.В.. бригадир Рісман А.В. прпйштти



навчання в ТОВ «Навчально-курсовий ттентр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпратті v Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці. 
ГІГ1ГНИ прятті- надання першої ДОПОМОГИ потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 
5/65 від 15.05.2019 р .

______ ФО-П Млалешіев С.В.. головний інженер Гуров С.В.. бригадир Рісман А.В. пройшли
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Лержпрапі у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуататтії електроустановок споживачів». V група з електробезпеки по і вите 1000 В. Протокол 
№ 5/61 від 15.05.2019 р .

ФО-П Младенцев С.В.. головний інженер Гуров С.В.. бригадир Рісман А.В. пройшли навчання 
в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області згід-но НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопі-діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
Протокол №5/43 від 08.05.2019 р.
_____ ФО-П Млаленттев С.В.. головний інженер Гуров С.В.. бригадир Рісман А.В. пройшли навчання
в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Лержпрапі у Дніпропетровській області НПАОП 45.2-7.02-12 «Системи стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А 2.2-2-2009)». Знання перевіряла комісія 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській обл. (Протокол №11/24 від 17.11.2018рЛ

______ФО-П Младенцев С.В.. головний інженер Гуров С.В.. бригадир Рісман А.В. пройшли
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони 
праці на автомобільному транспорті».Протокол №2/128 від 26.02.2019 р.

_______Тракторист-матпиніст Чугуєв А. І. має посвідчення тракториста-машиніста АБ №166841.
_______Тракторист-маптиніст Тримурич С.Г -  видане Криворізьким підрозділом ДТП за професією
тракторист - машиніст -  посвідчення серія АБ №9168096; від 12.10.2007р.
_______Тракторист-маптиніст Чугуєв А.І.. Тримурич С.Г. пройшли навчання та перевірку знань в
комісії підприємства згідно загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони 
пратті, інструкт і̂й з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі 
виконуваних робіт. Протокол №2 від 04.01.2019 р.
_______ Для виконання заявлених робіт у ФО-П Младенпева С.В.. мається в наявності наступні
машини та механізми :

Трактор Т-130 (Свідоцтво про реєстраттію великотонажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспорту серія і номер свідоцтва АЕ 203627 від 04 листопада 2013 року, видано ГУ 
Держпратті у Яніпропетровській області -  власник ФО-В Младенцев Сергій Валерійович). рік 
ВИПУСКУ 1989р.. ідент. № 193837. державний номер Т05446АЕ. Виробник -  ЧТЗ.

Натіантажувач СЕТ-500 (Свідоцтво про реєстрацію великотонажного транспортного засобу або 
інтттого технологічного транспорту серія і номер свідоцтва АЕ 103534 від 18 вересня 2013 року, 
видано ГУ Держпратті у Яніпропетровській області -  власник ФО-П Младенцев Сергій 
Валерійович). рік випуску 1995р.. ідент. № 04-04844. державний номер Т05384АЕ. Виробник-
Детва.___________ __________________________________________________________________________ І

інструктажу з іштань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
У ФО-П Младенттева С.В. наказом №3 ОТ від 04.01.2019 р. затверджені та введені в дію посадові 

інструкції ФО-П. головного інженера, бригадира.
Наказом №3 ОТ від 04.01.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які 
виконуються на підприємстві.
Наказом №3 ОТ від 04.01.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних 
тлумачень. Інструкції по формі і з м і с т у  відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
_____ Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
г_____ Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
г_____ Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.



:_____ Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
:_____ Журнал протоколів перевірки знань.
:_____ Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші., наказом №3 ОТ від
04.01.2019 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкпії з охорони праці за професіями та 
видами робіт:
_____ Інструкція №1з ОП на території.

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ4.1. Закон України «Про охорону праці».
4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт лілвитттеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки»
4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України віл 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 
жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. 
№48).
4.4.3акон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
4.5. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
4.6. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним олягом. 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони прані.
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони прапі пілприємства.
4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, шо 
діють на підприємстві.
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони прапі 
працівників.
ФО-П Младенцев С.В має комплект СНиП. ЛБН відповідно до замовлених видів робіт.
ФО-П Младенцев С.В. забезпечує утримання в справному стані та безпечну експлуатацію 

машин.механізмів.устаткування підвищеної небезпеки через організацію належного 
нагляду.технічного обслуговування.обов’язкового технічного контролюГтехнічного огляду)та 
ремонту транспортних засобів ФО-П Младенцев С.В має куточок з охорони праці, обладнаний 
нагладовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми
навчання.______________________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис) (ініціали та прізвище)

20^ .
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2Q ^p. №

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.


