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ДЕКЛАРАЦІЯ і „  _ 
відповідності матеріально-технічної бази вим огам ^^ІТ ^^“Х ІР і 

законодавства з питань охорони праці іі іи із-------

Відомості про роботодавця
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

(місце знаходження , код згідно з ЄДРПОУ,

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;
Фізична особа-підприємець Курільний Сергій Олексійович, паспорт серія АК № 870182,
виданий_____________________________________________________________________________ _

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта
Жовтоводським MB УМВС України в Дніпропетровській області від 10.03.2000 p..___________

ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника 
49000, м. Д н іп р о , п р . Сергія Нігояна. буд.5. кв.31. моб.тел. 067-631-65-99. ел.пошта: 
2564707533@ukr.net _________________________________________________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
_____________________ на території України______________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди :
__________ Договір не укладався._______________ _________________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення аудиту з охорони праці не проводився

(  дата проведення аудиту)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
Я. Курільний Сергій Олексійович_____________________________________________________

або фізичної особи - підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвиш:еної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра___________________________________ _
(найменування виду робіт 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 відповідного дозволу,

кількість робочих місць - 4. В ТОМУ числі ТИХ, на яких ІСНУЄ____________________________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує

пі лвипіений РИЗИК виникнення травм -  1._________________________________________________
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

Офісне та побутове приміщення за адресою: 49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул.
Шолом- Алейхема. буд. 2/26_____________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:

Керівники та працівники підприємства своєчасно проходить навчання з нормативних актів з 
охорони праці та перевірку знань в учбових комбінатах, а с а м е :____________________________
- ТОВ «УК СПЕКТР» за договором №1377 від 01.04.2018 p.:________________________________
- ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд» за договором № 6/2 від 01.11.2018 р.___________________
По ФОП Курільному С.О. створені наступні накази:________________________________________

mailto:2564707533@ukr.net


- від 15.02.2017 p. № 1/ОП про призначення відповідальної особи за стан охорони праці по 
підприємству - Курільний С.О.;__________________________________________________
- від 13.04.2018 р. №12/0П про призначення особи відповідальної особи за електрогосподарство 
-Курільний С.О.:______________________________________________
- від 15.02.2017 р. № 3/ОП про призначення відповідальної особи за стан пожежної безпеки -  
Курільний С.О.;_________________________________________________________________________
- від 19.12.2018 р. № 15/ОП про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з 
електробезпеки - Курільний С.О.:____________________________________________
- від 19.12.2018 р. № 16/ОП про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань 
охорони праці голова комісії: фізична особа-підриємець Курільний С.О.. члени комісії: 
адміністратор Новицька О.Г.. старший прибиральник Биченкова С.А.:________________________
- від 22.03.2019 р. № 19/ОП про проведення навчання і інструктажів з питань охорони праці.
- від 22.03.2019 р. № 20/ОП про уповноважену особу з охорони праці - старший прибиральник
службових приміщень Биченкова С.А.__________________________________________________ _
Фізична особа-підприемець Курільний С.О. -  пройшов навчання «Загальний курс з охорони 
праці» (протокол № 062 від 03.04.17 p.. перевірка знань з питань охорони праці комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області): навчання з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1 -1.21-98, Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол №447 від 12.04.2019 p., 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області)- ІУгр. 
до ІОООВ): навчання з питань пожежної безпеки(протокол № 118 від 04.05.2017 p.. перевірка 
знань з питань пожежної безпеки комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області), навчання та перевірку знань в обсязі Правил охорони праці при 
виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15 -07 (протокол № 599 від 21.05.2019 p.. перевірка
знань з питань_______ охорони праці комісією Г оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області)._____________________________________________________________
Адміністратор Новицька О.Г. - пройшла навчання «Загальний курс з охорони праці» ( протокол 
№ 059 від 02.04.2018 p., перевірка знань з питань охорони праці комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області): навчання з Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів ( протокол №106 від 04.06.2018 p.. перевірка знань з питань 
охорони праці комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області) -  III гр. 
до 1000В): навчання з питань пожежної безпеки (протокол № 185 від 30.05.2018 p., перевірка 
знань з питань пожежної безпеки комісією Г оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області)._____________________________________________________________
Старший прибиральник службових примішень Биченкова С.А. - пройшла навчання «Загальний 
курс з охорони праці» ( протокол №219 від 18.10.2018 p., перевірка знань з питань охорони праці 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області): навчання з Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів ( протокол №230 від 02.11.2018 p.. перевірка знань з 
питань охорони праці комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області) -  
II гр. до 1000В): навчання з питань пожежної безпеки ( протокол № 1478 від 18.12.2018 p.. 
перевірка знань з питань пожежної безпеки комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області), навчання та перевірку знань в обсязі Правил охорони праці при 
виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15 -07 (протокол № 600 від 21.05.2019 p.. перевірка 
знань з питань охорони праці комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області).______
Працівник пілприємства пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ
Учбовому комбінаті «Дніпробуд» за договором № 6/2 від 01.11.2018 p.:_____________________
Столяр Клюк І.П. - посвідчення № 946 від 14.03.2019 p.. протокол № 286 від 14.03.2019 р. 
«Загальний курс з охорони праці»: посвідчення № 4648 від 22.04.2019 p.. протокол № 332 від 
22.03.2019 р. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 ( 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів - ІУгр. до 1000В: посвідчення № 
4936 від 03.04.2019 p.. протокол № 405 від 08.04.2019 р. Правил пожежної безпеки. НАПБ



A.Ol.001-2014 ; посвідчення № 5189 від 27.03.2019 p.. протокол № 350 від 27.03.2019 р. Правил 
ОХОРОНИ праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.__________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На ПІДПРИЄМСТВІ розроблені інструкції з охорони праці:
1. « Інструкція з охорони праці № 7 при виконанні робіт на висоті» (затверджена наказом по 
ФОП Курільний С.О. від 06.03.2019 р. №17/0Ш:_________________________________
2. « Інструкція з охорони праці № 6 для столяра (затверджена наказом по ФОП Курільний С.О 
від 06.03.2019 р. №17/0Ш:_______________________________________ ______________________
3. « Інструкція з охорони праці № 8 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом 
(затверджена наказом по ФОП Курільний С.О. від 06.03.2019 р. №17/0Ш.___________________

Працівник підприємства своєчасно проходить інструктажі з охорони праці (вступний, 
повторний, позаплановий та цільовий') з записом у журналі реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці.________________________________________________ _______________________________

Наказ № 21/ОП від 22.03.2019 р. - про створення служби з охорони
праці.________________________________________________ ___________________ ____ _________

На підприємстві ведеться облік журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.__________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності Є експлуатаційна документація : паспорти та інструкції з експлуатації на все 
обладнання, яке застосовується при виконанні робіт, що декларуються (акумуляторний 
шуруповерт, електроточило. дріль ударна, електролозбік)___________________________________

експлуатаційної документації.

Працівники підприємства забезпечені наступним спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту: костюм робочий (напівкомбінезон +куртка) -  1 комплект: футболка-2
од.: кепка робоча -  1 од.: робочі рукавиці -  2 пар.____________________________________

На кожного працівника заведена особиста картка обліку спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту (3I3V______________________________________
Використовуються такелажних засоби: драбина «Бегемот» з наступним випробуванням квітень
2020 р.________________________________________________________________
Іспити засобів індивідуального захисту проводяться 1 раз на 6 місяців та випробування 
такелажних засобів 1 раз на рік згідно графіку. Запобіжний пояс інв. № 008565 (протокол іспиту 
№29/12 від 17.12.2019 р.У___________________

засобів індивідуального захисту.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. Застосування електроінструмету -  акумуляторний шуруповерт 
(Black&Decker ЕРС 12 СА. 12В'). електроточило (Einhell BT-BG 150'). дріль ударна (BOSH PSB
500Re compact), електролозбік (Black&Decker KS 900Е. 600Вт).______________________________
Основні нормативно - правові акти з охорони праці: Закон ~України «Про охорону праці» від 
14.10.1992 р. №2694-ХІІ. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 'України від 09.01.98 р. № 4 -  НПАОП 40.1-1.21-98. 
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров'я "України від 21 травня 2007 року № 246. Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку нешасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві, затверджене Постановою Кабінету Міністрів ~України від 17.04.2019 р. № 337. 
Типове положення ПРО порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15. Типове положення про 
комісію з питань охорони праці на підприємстві, затверджене наказом Державного комітету 
України з ПРОМИСЛОВОЇ безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 р. № 55. 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені Державним Комітетом 
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 р. № 62 -  
НПАОП 0.00-1.15-07. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом 
Державного комітету ~України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
02.10.2007 р. № 236. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені 
Міністерством палива та енергетики 25.07.2006 № 258._____________________________________



в  підрозділі підприємства розташований куточок з охорони праці, де розміщується вся 
необхідна нормативна інформація з питань охорони праці, стенди, наглядна агітація._________

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

« /о  » Q 2 0 ^  р. м.

С.О. Курільний 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці/у^./^>с?,>г^ 2(К ^  _________ .

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) мащин, механізмів, устаткування 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.


