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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 Литвинов Микита Вячеславович,
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

паспорт серії А 0 2 1 1616, виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України
в Дніпропетровській обл. 08липня 2014 р.
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро. Соборний р-н. проспект Героїв, будинок 46, квартира 222
місце проживання,

_______________________________ ІПН 3595212156_________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________________________територія України_________________________
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
____________________________________не укладався_________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився

(дата проведення аудиту)

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

__________ Литвинов Микита Вячеславович, фізична особа - підприємець_______________
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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра___________________
(н ай м ен ув ан н я в и д у р о б іт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Кількість робочих місць - 5. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

будівель і споруд (приміщень) - 1. виробничих об’єктів - 1______________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

складські приміщення, виробничі дільниці; згідно договорів підряду; адреса: м. Дніпро._____________
вул. Мологвардійська , 2 Б
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: на Рязанова P.A., майстра, покладені функції охорони праці Наказом № 3/ОП від
28.10.2019 р._______________________________
Наказом № 5/ОП від 28.10.2019 р. створена комісія з перевірки з питань_____________
охорони
праці.
правил.
норм
та
інших ' нормативних
актів
з
охорони
праці
працівників підприємства, атестована з питань охорони праці та відповідних НПАОП._______
Голова комісії - ФОП Литвинов Микита Вячеславович; члени комісії є: майстер Рязанов
Ростислав Андрійович, виконроб Марченко Віталій Геннадійович.
Відповідальною особою за виконання робіт з підвищеною небезпеки призначено
виконроба Марченко Віталія Геннадійовича (Наказ №6/ОП від 28.10.2019 р.).
Відповідальною особою за електрогоподарство підприємства призначено виконроба Марченка
Віталія Геннадійовича (Наказ №7/ОП від 28.10.2019 р.).
Відповідальною особою за утримання у справному стані електроінструменту призначено
виконроба Марченка Віталія Геннадійовича (Наказ №8/ОП від 28.10.2019 р.).
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті призначено виконроба Марченка
Віталія Геннадійовича (Наказ №9/ОП від 28.10.2019 р.).
ФОП Литвинов М.В. в ДП «Придніпровський ЕТЦ» пройшов навчання і перевірку знань з
загальних питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровський
області (витяг з протоколу № 72-19 від 18.07.2019 р.). в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та
перевірку знань
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП
40.1-1.21-98 (витяг з протоколу № 200 від 28.10.2019 р., група IV). в «УК Спектр» пройшов
навчання та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП
0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 198 від 21.10.2019 р.), «Правила охорони праці під час
роботи з інструментами і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13» (витяг з протоколу № 198 від
21.10.2019 р.).
Виконроб Марченко В.Г. в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань з загальних
питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти
пілвиїпенної небезпеки» (витяг з протоколу № 199 від 25.10.2019 р.), в ТОВ «УК Спектр»
пройшов навчання та перевірку знань «Правила безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (витяг з протоколів № 200 від 28.10.2019 р„ група IV), в ТОВ
«УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 198 від 21.10.2019 р.), «Правила
охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (витяг з
протоколу № 198 від 21.10.2019 р.).
Майстер Рязанов P.A. в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань з загальних
питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» . «Про об’єкти
підвишенної небезпеки» (витяг з протоколу №199 від 25.10.2019 р.), в ТОВ «УК Спектр»
пройшов навчання та перевірку знань «Правила безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів» НПАОП_____________40.1-1.21-98 (витяг з протоколу № 200 від 28.10.2019 р.. група
IV), в ТОВ «УК Спектр» пройшов навчання та перевірку знань «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті НПАОП______0.00-1.15-07 (витяг з протоколу № 198 від 21.10.2019 р.),
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13
(витяг___________ з___________ протоколу___________ №___________ 198___________
від
21.10.2019р.)_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом на підприємстві переглянуті і затверджені положення: положення про службу охорони
праці (Наказ №Ю/ОП від 28.10.2019 р.); положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці (Наказ №11/ОП від 28.10.2019 р.); положення про систему
управління охороною праці (СУОП) (Наказ №12/ОП від 28.10.2019 р.)

Наказом по підприємству від 28.10.2019 р. № 3/ОП створена служба з охорони праці;
відповідальна особа: майстер Рязанов P.A._________________________________________________
наявністю служби охорони праці,

Працівники ФОП Литвинов М.В. мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи.
Працівник Крюков A.B. в УК “Дніпрострой”отримав професію покрівельника рулонних
покрівель та покрівель із штучних матеріалів третього розряду (протокол від 06.11.2018 р. № 1045.
Посвідчення № 10725 від 06.11.2018 р . ) . _____________ ______________________________________
Працівник Рязанов I.A. в УК “Дніпрострой” отримав професію покрівельника рулонних
покрівель та покрівель із штучних матеріалів третього розряду (протокол від 06.11.2018 р. №1045,
Посвідчення № 10726 від 06.11.2018 р . ) . _______ ___________________________________________
З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (Вступний інструктаж;
Первинний інструктаж; Повторний інструктаж; Позачерговий інструктаж; Цельовий інструктаж).
В
наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкції на обладнання, яке
використовується при виконнані заявлених робіт.____________________________________________
В наявності інструкції з охорони праці та введені в дію Наказом № 13/ОП від 28.10.2019 р.
Інструкція з охорони праці № 1 для осіб, що виконують малярні роботи;
Інструкція з охорони праці № 2 при виконанні робіт на висоті;
Інструкція з охорони праці № 3 для слюсаря-сантехніка;
Інструкція з охорони праці № 4 для стропальника;
Інструкція з охорони праці № 5 при вантажо-розвантажувальних роботах;
Інструкція № 6 про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт;
Інструкція з охорони праці № 7 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом;
Інструкція з охорони праці № 8 при роботі зі слюсарним інструментом;
Інструкція з охорони праці № 9 при роботі на персональному комп'ютері;
Інструкція № 10 з пожежної безпеки;
Інструкція з охорони праці № 11 для лицювальника-плиточника;
Інструкція з охорони праці № 12 для покрівельника;
Інструкція з охорони праці № 13 для електромонтера;
Інструкція з охорони праці № 14 для персоналу по електробезпеці на першу групу;
Інструкція з охорони праці № 15 для електромонтера по ремонту електроустаткування;
Посадова інструкція майстра;
Посадова інструкція виконроба;
Посадова інструкція інженера з охорони праці.
На підприємстві ведуться наступні журнали:
-реєстрації всупного інструктажу з питань охорони праці;
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
-реєстрації інструкцій з охорони праці;
-видачі інструкцій з охорони праці;
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
-протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС;
-реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Робітники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці.
програм виконання робіт, інструкцій з охорони праці комісією підприємства з перевірки знань з
питань________ охорони
праці
(протокол
№
1/
ОП
від
29.10.2019
р.).
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація, в тому числі паспорта на
пояси страхувальні та інш.
Робітники підприємства забезпечені в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям, та
засобами індивідуального захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні 2 ПБ - 2 шт.

працівники ФОП Литвинов М.В. забезпечені спецодягом, спецвзуттям, та засобами індивідуального
захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні (пройшли випробування: пояс страхувальний 2 ПБ 2 шт.. Акт перевірки № 5 від 25.10.2019 р.). драбини‘(пройшли випробування: драбина металева
інв. № ЗП10. ЗП 11. Акт №3 від 25.10.2019 р.).___________________________________
Фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів
(ГОСТ. ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН тощо) та технічної документації
Підприємства зберегається на електронних носіях. Фонд систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізується. В наявності Правила з охорони праці відповідно до
діючого реєстру НПАОП. а саме:
ЗУ №229 -IV від 21.11.2011 р. Закон України «Про охорону праці»:
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт пі лвитттеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) від 07 лютого 2018 року. № 48 мятттин. механізмів
устатковання, підвищеної небезпеки»:
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті»:
НПАОП 0.00-1,71-13«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;____________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»:__________________________________________
НПАОП0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про
охорону праці, що діють на підприємстві»;
НПАОПО.ОО-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»:
Наказ МОЗ №246 від 21.05.2007 р. «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних
категорій»;
Наказ міністерства № 273 від 16.05.2013 р. «Правила технічної експлуатації електроустановок»;
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт».
Електрорубанки КР 0810. Набіри слюсарних та монтажних інструментів, дрилі ударні НР 1504.
драбини.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охрони праці та промислової
безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, які декларуються.
нормативно-правової та матеріально-технічноїбази навчально-методичного забезпечення)

Литвинов Микита Вячеславович
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці /
V
*
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 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.".

