
Центр надання адмінісіржгявних посяуі .

ДЕКЛАРАЦІЯ І !
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам зшшшЩавства-зчштань

охорони праці

Відомості про роботодавця
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

м ісцезнаходж ення,код згідно з ЄДРП О У ,прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
телефаксу, адреса електронної пошти)

ФІЗИЧНА ОСОБА -  ПІДПРИЄМЕЦЬ КУСКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ.

ПАСПОРТ СЕРІЯ С Н 442307. ВИ ДА Н И Й  14 БЕРЕЗНЯ 1997 РОКУ. ЗАЛІЗНИЧНИМ  РУ ГУ М ВС УКРАЇНИ В МІСТІ
К1ЄВ1_________________________________________________________________________________________________________________________

для ф ізичної особи  - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

49108. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.. М ІСТО ДНІПРО . ВУЛИЦЯ ХО Л О ДИ Л ЬН А.БУ ДИ Н О К 59.К В А РТ И РА  9. 
2945321773_____________________________________________________________________________________________________________

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Тел + 38 (067) 5658301 email kus.strop@,i.ua
номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На теріторії Дніпропетровської області
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, 
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з
охорони праці не проводився_______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,________________ Кусківський________________ Олександр_________________Володимирович
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи  

або ф ізичної 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 
підвишеної небезпеки:

Зварювальні роботи .

Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів.траверсів. захватів).
(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвиш еної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

В І Д П О В І Д Н О Г О  дозволу

»

Кількість робочих м ісця-Ь зних  1 робоче місце, на якому існує ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

будівлі-1. договор оренди від 03.01.2019 р. № 68 ТОВ «КМК’'споруди - 0. приміщення-1 виробничі 
об'єкти-]. Дільниці -1.________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Кусківський Олександр Володимирович, пройшов перевірку знань з 
«Загального курсу охорони праці» на підставі протоколу від 21.01.2019 р. № 10/4.2/2019 p.. 
уповнаважеиа особа з питань охорони праці інженер з охорони праці Соколова Олександра 
Вікторівна ( пройшла перевірку знань «Загального курсу охорони праці», протокол №17/4.4/2019 
від 28.01.2019 р).

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

Наказом директора від 1.02.2019 № 20 призначено уповнаважену особу з охорони праці. Існує 
нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП).Інструктажі з 
п итань охорони праці проводяться на підставі Положення про проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці. Проводиться вступний, первинний.повторний. та позаплановий 
інструктаж з питань охорони праці. Створена комісія з перевірки знань охорони праці.Працівники 
пройшли перевірку знань з правил.норм. інструкцій з охорони праці в повному обсязі. Розроблено та 
затверджено наказом директора інструкції з охорони праці. Робітники підприємства, які виконують 
работи з виготовлення та випробування вангажозахоплюючих пристроїв(стропів,траверсів. 
захватів). Пройшли відповідне навчання та мають посвідчення . Інструкція з ОП № 7 для 
електрозварників: Інструкція з ОП № 6 для слюсарів зі складання металоконструкцій:Іструкція з 
ОП № 5 для слюсаря- ремонтника.

наявністю служ би охорони праці.

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію.проходят навчання перевірку 
знань.та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно « Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» . ППАОП 0.00-1.71-13 « Правила 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями». ППАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів».НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні».3 робітниками підприємства проводиться відповідні інструктажі з охорони праці, 
шо підтверджують відповідними записами в журналі. Електрозварник здобул професійну 
підготовку за фахом в Дніпропетровському учбово- виробничому центрі професійно- технічної 
освіти.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання.в том числі на те шо 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки ( паспорти та інструкції з

експлуатації).

експлуатаційної документації.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з нормами 
Засобами індівідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробовування із занесенням в



відповідні журнали працівників.які передбачені Правилами охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.Правилами безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1.1.21-98._________________________ >______________

засобів індивідуального захисту,

Нормативно правова . матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально методичне забезпечення для 
організацій роботи з навчання, перевірку знань з питань охорони праці в повному обсязі. 
Підприємство керується в роботі діючим законадавством за нормативно- правовими актами з питань 
охорони праці та промислової безпеи який включає:Закон України «Про охорону праці». Порядок 
видачі па виконання робіт підвищеної небезпеки та на експуатацію ( застосування) машинин. 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затверджений Настановою КМУ від 26.10.2011 р.
№ 1107 із змінами. Технічний регламент засобів індівідуального захисту, затверджений 
Постановою від 27.08.2008 р. №761. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я 
працівників, затверджений постановою КМУ від 25.11.2009 р. №1262 НПАОП 0.00-2.01-05 «
Перелік робіт підвищеної небезпеки» НПАОП 0.004.21-04 «Типове положення про службу охорони 
праці».ННАОН 0.00-4.21.05 « Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці» НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментам та 
пристроями»НПАОП 40.1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»НАПБА.01.001 2014 «Правила пожежної безпеки в України». 12.1.004-91 «ССБП 
Пожежна безпека.Загальні вимоги» ДК 003:2010 «Класіфікатор професій» затверджений наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р №327 тощо. Навчання і інструктажі з питань 
охорони праці проводяться у відповідність до вимог НПАОП 0.004.12-05 «Типове положення про 
порядок роведепня навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени проводяться 
традіційними металами ( білетами). На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого 
є проведення організаційної та методічної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропоганда безпечних умов праці та профілактиці аварій виробничого травматизму і професійних 
захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками.нідручниками. нормативно -  
правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами 
матеріаламі тощо.

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

(ініціали та прізвищіірізвище)

ии

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
ДерЖ ПраЦІ 2 0 ^ р.

Примітки: 1. Фізична 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. Реєстраційниіі номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу  
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.".


