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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 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 ОСОКА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БІЗЯЄВ СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

паспорт серія АЕ №660032.виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в
Дніпропетровській обл. від 03.06.1997р. 50074, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ
РІГ..ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНСЬКА.БУДИНОК 74.КВ. 572. 2961807658 . тел..0974040819.
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

§ЬІ2ууу@ етаі1.сот____________________________________________________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

Бізяєв____________ Сергій___________Євгенійович___________________________
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.Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
2.Роботи верхолазні.
З.Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Загальна кількість працюючих складає 10 осіб, у тому чіслі тих.на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 7.___________ ____________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Офіс знаходиться за місцем державної реєстрації ФО-П БІЗЯЄВ С.Є.в кількості -2од. за адресою
50074. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.. МІСТО КРИВИЙ РІГ..ВУЛИИЯ ГЕТЬМАНСБКА.БУДИНОК
74.КВ. 572. Договір оренди приміщення № 3 від 08.07.2019р. за адресою м.Кривий Ріг.вул.
Аглостроївська,буд. 6.загальною площею 15 м кв. з ФО-П Кальницька Тамара
Володимирівна.________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Примитттення для переодягання працівників знаходяться за адресою м.Кривий Ріг.вул.
Аглостроївська.буд. б.загальною площею 15 м кв. з ФО-П Кальницька Тамара Володимирівна.
Договір оренди приміщення № 3 від 08.07.2019р.______________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості ФО-П____________ Бізяев Сергій Свгенійович__________________
_____________ начальник лільнитті Кальницький М.В____________________
_____________ мастер____________Лисенко М.С..__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

У ФО-П Бізяев С.Є. створена служба охорони праці та документація системи управління
охороною праці:
-____ Наказ № ЗОТ від 08.07.2019 р. про створення служби охорони праці та призначення особи,
відповідальної за охорону праці ФО-П Бізяєв С.Є.
:____ Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
-____ Положення про комісію з питань охорони пралі (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
;____ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
^____ Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
-____ Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
-____ Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
=____ Наказ №2 ОТ від 08.07.2019 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони
праці.
=____ Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
=____ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві.
=____ Журнал протоколів перевірки знань.
Положення про порядок забезпечення працівників ФО-П Бізяєв С.С.. спецодягом, спецвзуттям
та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від 08.07.2019 рЛ.
г____ Наказ №5 ОТ від 08.07.2019 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"! ви лані 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 08.07.2019 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з питань
охорони праці у складі:
Голова комісії______ - ФО-П_____________Бізяєв С.Є.
_____ Члени комісії_______ - начальник лільнитті Кальнипький М.В.
_________________________ - мастер____________Лисенко М.С.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

______ ФО-П Бізяєв С.Є- начальник дільниці Кальнипький М.В.. мастер Лисенко М.С. пройшли
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол №
7/190 від 31.07.2019 р.

Ф О -П Бізяєв С .Є .. начальник дільниці Кальнипький М .В ., мастер Лисенко М .С- пройш ли
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів». V група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол
№7/186 від 31.07.2019 р.
ФО-П Бізяєв С.Є.. начальник дільниці Кальницький М.В.. мастер Лисенко М.С.
пройш ли
навчання в в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті».Протокол №7/181 від 31.07.2019 р.

______ Стропальник Тодоров В.О. - ПТУ №11 м. Рубіжне за кваліфікацією стропальник . Атестат
№2431 від 10.07.2001 р.
Стропальник Івашенко Д.М. - ПТУ №14 м. Кривий Ріг за кваліфікацією стропальник. Атестат №2362 від 17.07.1987 р.
Електрогазозварник Котков Д.С. - ВО «ПМЗ» за професією - електрога-зозварник._______
Посвідчення №225 від 22.05.2007 р._______________ _____________________________________
Верхолази Анохін О.І.. Чорновіл А. А. - ТОВ «УК Спектр» за професією - верхолаз
6 розряду. Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025.№002б._____
Електромонтери Вдовенко С.О.. Міцканич М.М. - ДП «Дніпропетровський навчальнокурсовий комбінат «Моноліт» за професією - електромонтажник 4 роз-ряду.
Посвідчення №367. №372 від 29.01.2016 р.
Стропальники Тодоров В.О., Івашенко Д.М.. електрогазозварник Котков Д.С.. верхолази
Анохін О.І.. Чорновіл А.А.. електромонтери Вдовенко С.О.. Міпканич М.М. пройттттти нявчяння тя
перевірку знань в комісії підприємства згідно загального ку-рсу з
охорони праці, нормативної
документації з охорони праці, інструкцій з охо-рони праці та техніки безпеки, електробезпеки та
пожежної безпеки.та робіт на висоті в обсязі вико-нуваних робіт. Протокол №5 від 15.07.2019 р.
розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення
відповідальних осіб:
Наказом №5 ОП від 09.07.2019 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному стані
інструменту призначено начальника пільнипі Кальниттького М.В
Наказом №6 ОП від 09.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті,
відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів
та пристосувань призначено начальника дільниці Кальниттького М.В
Наказом №7 ОП від 09.07.2019 р. відповідальною особою за електрогосполарство підприємства
призначено начальника дільниці Кальнипького М.В
Наказом №18 ОП від 09.07.2019 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні м еханізм и
призначено начальника дільниці Кальницького М.В

Для виконання заявлених робіт у ФО-П Бізяєв С.С.. мається в наявності н аступ н е обття пнянняексплуатаційної документації.засобів індивідуального захисту :
-трансформатор струму УТТ-5М. 1979р..в..СРСР(свідотство про повірку законодавчо регульованого
засобу вимірювальної техніки № ЕТДЛ-СП-1511/18. чинне до 28.11.19 р.4):
-договір на услуги №5 від 15.07.2019р. Електротехнічна лабораторія з ФО-П МЕЛАДЗЕ КАРІНА
ОЛЕКСАНДРІВНА яка відповідає вимогам ДСТУ150 10012:2005 «Системи керування
вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» (Свідоцтво №08
0021/2019 від 25.03.2019р.')
-автовишка, інв. №00503. 1991 р. в.. Україна, (згі-дно договору суборенди транспортного засобу з
екіпажом №31 від 15.07.2019 р.. укладеного із ТОВ__________ «Укрдомнабуд'). Дозвіл на
експлуатацію №0212.18.12. виданий ГУ Держпраці уДніпропетровській області від 28.03.2018 р.
-перфоратори, відбійні молотки.__________________________________________________

-зварювальний трансформатор ТОР-350, зав. №607, 2016 р. в., Укряїня
-пояс запобіжний 2ПБ, зав. №092532, 2008 р. в.. Україна.______________________________
-пояс запобіжний 1 ПБ. зав. №015532. 2008 р. в., Україна._____________________________
-газоаналізатор, інв. №30. 2017 р.. Україна.__________________________________________
-комплект верхолаза (спусовий пристрій Кіа РЕТ2І, підіймальний пристрій (кроль, жумар. обвязка
ИАУАЖ) РЕТ2І. 8 карабінів, мотузка Коломна 9 мм. довжиною 100 м).________________
-страхувальні мотузки.___________________________________________ _______________
-слюсарний інструмент._________________________________________________________
-набір будівельного інструменту.____________________________________ ______________
Всі працівники.згідно з вимогами НПАОГІ 0.00-4.01-08 « Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інтими засобами ін пивідуального захисту»
а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з пітполомником.
окуляри захісні. респіратори підзахисні, вкладиші протишумові або навушники протишумові,
жилети сігнальні
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

У ФО-П Бізяєв С.Є. наказом №3 ОТ від 08.07.2019 р. затверджені та введені в літо посадові
інструкції ФО-П. начальника дільниці, мастера.
Наказом №3 ОТ від 08.07.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які
виконуються на підприємстві.
Наказом №3 ОТ від 08.07.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони прятті чя
професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних
тлумачень. Інструкції по формі і змісту 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 прятті:
■____ Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони пратті.
-____ Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони прятті
г____ Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
г____ Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
:_____ Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
г_____ Журнал протоколів перевірки знань.
г_____ Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інтпі.. наказом №3 ОТ від
08.07.2019 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони прятті за професіями та
видами робіт:
-____ Інструкція №1з ОП на території.
і____ Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
-____ Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.
г____ Інструкція №4з ОП при виконанні робіт в ліючих електроустановках.
Інструкція №5з ОП для електрогазозварника.
Інструкція №6з ОП для верхолаза
Інструкція №7з ОП для електро-монтажника
Інструкція №8з ОП для електромантеоа
-

-

-

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ4.1. Закон України «Про охорону пратті».
4.2. Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної
небезпеки та на експлуатацію (застосування4) машин, механізмів, устатковян н я підвищеної
небезпеки»
4.3. Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 9.010 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 спож ивачів

----------

4.11. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом
спеціальним взуттям та інтими засобами індивідуального захисту.
4.12. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони пратті.
4.13. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони пратті.
4.14. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони пратті підприємства.
4.15. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони пряні
4.16. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що
діють на підприємстві.
4.17. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони пряпі
працівників.
ФО-П Бізяєв С.Є має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт
ФО-П Бізяєв С.Є. забезпечує утримання в справному стані та безпечну експлуатацію
машин.механізмів.устаткування підвищеної небезпеки через організацію належного
нагляду.технічного обслуговування.обов’язкового технічного контролюйтехнічного огляду )та
ремонту транспортних засобів ФО-П Бізяєв С.Є має куточок з охорони праці, облядняний
нагладовими посібниками, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми
навчання.___________________________________________ ____________________ _______
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.Є.Бізяєв
підпис)

(ініціали та прізвище)

06 серпня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
гХ&урль/1' 20<^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 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.

