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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 Ковалець Володимир Станіславович. паспорт серії АН № 856964,_____
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

виданий Жовтоводським MB ГУМВС України в Дніпропетровській області 04 лютого 2010 року,
52200, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Заводська, буд. 16. кв. 90; ІПН 3204817973_____
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

тел. +380996610653, e-mail Adamant22@ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території 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 договір на 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

Ковалець Володимир Станіславович

______________________________________________________ ,
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:
- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів
(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 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 6
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне та складське приміщення орендовані (договір оренди № 1 від 01.05.2019 року з Фізичною
особою-підприємцем Затинацьким Ігорем Анатолійовичем) за адресою: Дніпропетровська обл.. м.
Жовті води, вул. Первомайська. буд. 22 А__________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'сктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Фізична особа-підприємець Ковалець Володимир Станіславович пройшов
навчання: в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області із Загального курсу з охорони
праці (витяг з протоколу № 81-330-19 від 05.04.2019 р.): в ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«УКРБУД» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 1488
від 20.11.2019 р.), НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу № 1543 від 03.12.2019 р.).; Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01, Правила експлуатації
електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01. Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів. Правила пожежної безпеки в обсязі IV групи з електробезпеки до та понад 1000 В (витяг
з протоколу 1485 від 20.11.2019 р.).__________________________________________________________
Майстер Шупін Олександр Станіславович пройшов навчання: в ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«УКРБУД» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з
протоколу № 1436 від 08.11.2019 р.). НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 1450 від 12.11.2019 р.). Загального курсу з охорони
праці (витяг з протоколу № 1451 від 06.11.2019 р.).____________________________________________
Пічник Щербина Петро Миколайович пройшов навчання в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області
згідно згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт». Загального курсу з охорони праці (витяг з протоколу № 81-330-19 від
05.04.2019 р.). кваліфікації пічник 4 р. ТОВ "НВЦ "Безпека та надійність". Посв. № 199-3-2017
Наказом № 7 від 23.12.2019 р. обов’язки інженера з охорони праці ФОП Ковалець Володимир
Станіславович залишає за собою.____________________________________________________________
Наказом № 14 від 23.12.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме: обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів призначено майстра
Шупіна Олександра Станіславовича._________________________________________________________
Наказом № 13 від 23.12.2019 р. обов’язки відповідальної особи за стан електрогосподарства ФОП
Ковалець Володимир Станіславович залишає за собою.________________________________________
Наказом № 9 від 23.12.2019 р. відповідальною особою за видачу нарядів-допусків призначено
майстра Шупіна Олександра Станіславовича.__________________________________________________
Наказом № 10 від 23.12.2019 р. відповідальною особою за проходження працівниками регулярних
медичних оглядів призначено майстра Шупіна Олександра Станіславовича.______________________
Станом на 20.01.2020 р. у ФОП Ковальця Володимира Станіславовича не створено постійно діючу
комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників. Інженерно-технічні працівники та
працівники, що залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, проходять навчання в
навчальних центрах та перевірку знань в комісіях територіальних управлінь Держпраці.___________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;

Наказом № 7 від 23.12.2019 р. створено службу охорони праці, обов’язки інженера з охорони праці
ФОП Ковалець Володимир Станіславович залишає за собою.___________________________________
Наказом № 6 від 23.12.2019 р. переглянуті та затвердженя положення, а саме: про службу охорони
праці: про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці: про систему
управління охороною праці._________________________________________________________________
Розроблені та введені в дію наказом № 4 від 23.12.2019 р. оновлені посадові інструкції: посадова
інструкція керівника; посадова інструкція інженера з охорони праці: посадова інструкція майстра.
Розроблені та введені в дію наказами № 5 від 23.12.2019 р. оновлені інструкції з охорони праці: № 1 з
пожежної безпеки: № 2 вступного інструктажу з питань охорони праці: № 3 з надання першої
медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві; № 4 під час чищення та
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ремонту димарів, повітропроводів; № 5 з електробезпеки; № 6 для пічника; № 7 для монтажника
сталевих та залізобетонних конструкцій; № 8 під час чищення димарів та повітропроводів._________
Під час прийому на роботу з працівниками проводиться вступний інструктаж та інструктажі з
охорони праці на робочому місці згідно з програмою з реєстрацією їх в журналі інструктажів.______
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Усі працівники забезпечені спецодягом та інструментом: кулі металеві Д100 мм (2 од.), мотузка (150
м). йоржі металеві (2 од.), респіратори (8 од.) - випробувані 22.01.2020 p.. відра (4 од.), кельми (4
од.), молотки (4 од.), кирки (3 од.), роба, черевики, запобіжні пояси ПЛ-2. інв. № 1. 2 зі стропом із
металевого канату 5ПБ - 2 од. - випробувані 22.01.2020 р.______________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Перелік нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві:
- Закон України «Про охорону праці»_________________________________________________________
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (Постанова КМ України №
1107 від 26.10.2011 р.)______________________________________________________________________
- «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників» (Постанова КМ України №
1262 від 25.11.2009 р.)______________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»___________________________
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»____________________________________________________________________ _
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з
охорони праці, що діють на підприємстві»___________________________________________________
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»_____________________________________________________ __________________________
- НПАОП 0.00.1-71.13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»
- НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками
осіб з питань охоронн-нщці»________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»______________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»____________
- Правила улаштування електроустановок____________________________________________________
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (Наказ МПЕ № 258 від 25.07.2006

ЕЛ_______________________________________________________________________________
- НПАОП 40.1 .-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»__________________________
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»______________________
- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок»_______________________________________________________________________________
- ГКД 34.20.507-2003 «Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж»______________
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
- НАПБ А.01.001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»__________________________________
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Обшиє требования»________________________
- ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»__________________________________
- «Класифікатор професій» ШК 003:2010 від 28.07.2010 p.)___________________________
- «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (Наказ МОН України № 246
від 21.05.2007 р.)__________________________________________________________________________
ФОП Ковалець Володимир Станіславович забезпечений нормативною та технологічною
документацією і повідковою літературою, необхідною для виконання робіт. Обладнано кабінет для
проведення навчання. в с т ^ н т т г /*щр&инного та повторного інструктажу з питань охорони праці,
забезпечено необхідіш ^ а ^ ^ « и а - і ^ с ^ ^ н о ю літературою та наглядними посібниками.__________
ьно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

B.C. Ковалець
(ініціали та прізвище)
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