
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 ОСОБА -  ПІДПРИЄМЕЦЬ ГАНЖА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ_______________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

паспорт серія АН №221376 .виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.. від 22 березня 2004 року.__________________________________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
50085. Дніпрпетровська обл.. м. Кривий Ріг., вул. Миколи Світальского. булинок 15. квартира

85.. 3183913359 тел.+380674266583. kkvitka2010@gmail.com______________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________ на території України, 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 не укладався__________________

(найменування страхової компанії, 
згідно додатку 1 до по^дку та правил лроведення страхува я ци. льної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року ФО-П ГАНЖА 
СЕРГІЙ МИКОЛАИОВИЧ страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної
небезпеки.___________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 22.05.2020 р._________
(дата проведення аудиту

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

________________ Ганжа Сергій Миколайович____________________________________________
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._________________________________________
Зварювальні роботи.____________________________________________________________________
Зберігання балонів із стисненим, зпідженкм (кисень, пропан) газом.__________________________
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.______
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій.____________________________________________________________________________
Роботи верхолазні.______________________________________________________________________
Г азополум’яні роботи.___________________________________________________________________
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин._______________
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, а саме:
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устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж.
технологічне електрообладнання);_______________________________

(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 
Кількість робочих місць 15. утому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
1Z_________________________________________________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Договір оренди №24/19 від 14.10.2019 p.. з «Універсал Електромонтаж».______________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),
50000 м. Кривий Ріг, вул Криворіжсталі. 6. приміщення 31_________________________________

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості ФО-П Ганжа С.М.. головний інженер Кіунцов Є.В.. виконроб ШумейкоВ.О. 
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 № 4/92-1 від 17.04.2019 р._______________________________________________

ФО-П Ганжа С.М.. головний інженер Кіунцов Є.В.. виконроб ШумейкоВ.О. пройшли навчання 
в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраиі 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 №4/93 від 17.04.2019 р.________________________________________________________

ФО-П Ганжа С.М.. головний інженер Кіунцов Є.В.. виконроб ШумейкоВ.О. пройшли навчання 
в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраиі у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання». Протокол №5/43 від 08.05.2019 р._____________________________________________

ФО-П Ганжа С.М.. головний інженер Кіунцов Є.В.. виконроб ШумейкоВ.О. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». Протокол №4/72 від
11.04.2019 р.____________________________________________________________________________

ФО-П Ганжа С.М.. головний інженер Кіунцов Є.В.. виконроб ШумейкоВ.О. пройшли 
навчання в ДП « ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» ( ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» ) 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 №20-19 від 22.03.2019 р.______________________________

ФО-П Ганжа С.М.. головний інженер Кіунцов С.В.. виконроб ШумейкоВ.О. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держппатті v Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №4/54 від 10.04.2019 р.___________________

ФО-П Ганжа С.Мл головний інженер Кіунцов С.В.. виконроб ШумейкоВ.О. пройшли 
навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві
(ДБН А 2.2-2-2009)». ( П р о т о к о л  №6/22 від 22.03.2019р.)_____________________________________

ФО-П Ганжа С.М.. головний інженер Кіунцов С.В.. виконроб Шумейко В.О. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова



інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Протокол №3/07 від
22.03.2019 р.____________________________________________________________________________

ФО-П Ганжа С.М.. головний інженер Кіунцов С.В.. виконроб ШумейкоВ.О. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 Правила 
охорони прані під час роботи з інструментом та пристроями .Протокол № 343 від 14.09.2019 р. 

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення
відповідальних о с іб :___________________________________________________________________

Наказом №4 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному
стані інструменту призначено головного інженера Кіунцова Є.В.___________________________

Наказом № 18 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за затвердження наряди-допуски
призначено головного інженера Кіунцова Є.В._____________________________________________

Наказом №6 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, 
відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання 
поясів та пристосувань призначено головного інженера Кіунцова Є.В.

Наказом №7 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства
призначено виконроб Шумейко В .О._____________________________________________________

Наказом №8 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
зварювального обладнання,, за безпечне виконання зварювальних робіт за безпечну 
експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум‘яних робіт) призначено виконроба
Шумейко В.О.__________________________________________________________________________

Наказом №9 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та 
збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із стисненими і
зрідженими газами) призначено виконроба Шумейко В .О.__________________________________

Наказом №15 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за вантажопідіймальні механізми
призначено виконроба Шумейко В .О._____________________________________________________

Наказом № 16 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за роботи в діючих
електроустановках призначено виконроба Шумейко В .О.____________________________________
Наказом № 17 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за газонебезпечні роботи призначено
виконроба Шумейко В .О.________________________________________________________________

Наказом № 18 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за виконання земляних робіт
призначено виконроба Шумейко В.О.____________________________________________________
Наказом № 19 ОТ від 10.12.2018 р. відповідальною особою за монтаж, демонтаж, ремонт та 
технічне обслуговування машин і механізмів устатковання підвищеної небезпеки призначено
виконроба Шумейко В .О.________________________________________________________________

Наказом № 20 ОТ від 10.12. 2018 р. призначено відповідального за справний стан, зберігання 
та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи виконроба Шумейко В.О. 

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

Наказ № ЗОТ від 10.12.2018 р. про створення служби охорони праці та призначення особи,
відповідальної за охорону праці ФО-П Ганжа С.М.________________________________________
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 

положення ппо порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
№2 ОТ від 10.12.2018 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі:

______________ Голова комісії_______-  ФО-П Ганжа С.М.___________________________________
______________ Члени комісії_______ -  головний інженер Кіунцов Є.В._______________________
___________________________________ -виконроб Шумейко В.О.____________________________
На підприємстві розроблені та введені вдію:_______________________________________________
-Положення про службу охорони праці (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 p.).______________________
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 p.).______________



-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони
праці (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 р.)._____________________________________________________
-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 р.).
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 рЛ______
-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 р.). 
-Наказ №2 ОТ від 15.04.2018 р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони
праці._________________________________________________________________________________
-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 р.)._________________________
-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві._____________________________
-Журнал протоколів перевірки знань.______________________________________________________
-Положення про порядок забезпечення працівників ФО-П Ганжа С.М.. спецодягом, спецвзуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 р.)._________________
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №3 ОТ від 10.12.2018 р.). 
-Наказ №5 ОТ від 10.12.2018 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) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання. _______
______Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці._____________________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.____________________________________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки._________________________________
-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями._____________________________________
-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків._______________________________
-Журнал протоколів перевірки знань.______________________________________________________
-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.______________________
Працівники, зайняті на виконнанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією 
створеною наказом ФО-П Ганжа С.М. № 2 від 15.12.2018р. та мають відповідні посвідчення, а 
саме:

Каменяр-монтажник Палюх А.О. - ПТУ №11 м. Рубіжне за кваліфікацією -  каменяр-
монтажник конструкцій 3 розряду. Атестат №1776 від 05.07.1967 р._________________________
Муляр-монтажник Саєнко А.М. -  ПТУ №14 м. Кривий Ріг за кваліфікацією -  муляр-монтажник З
розряду. Атестат №1481 від 21.07.1966 р.________________________________________________
Електрогазозварник Котков Д.С. на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 
19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ДП «УПК «КП «Дніпросантехмонтаж» згідно НПАОП 
0.00-1.11-98. НПАОП 0.00-1.59-87. НПАОП 0.00-1.60-66. СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6- 
199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання котлів, 
трубопроводів па-ри та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, технологічного 
обладнання та трубопроводів, сталевих конструкцій. Протокол №116 від 22.12.17 р. Посвідчення
№КВ-0021/1176. дійсне до 22.12.21 р._____________________________________________________
Верхолази Анохін О.І.. Чорновіл A.A. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  верхолаз 6 розряду.
Виписка з протоколу №004 від 18.01.2018 р. Посвідчення №0025. №0026._____________________
Слюсарі-ремонтники Марченко А.О.. Семенюк Л.С. -  ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»
за професією -  слюсар-ремонтник 6 розряду. Витяг з протоколу №112 від 13.04.2018 р._________
Посвідчення №112-18-01. №112-18-02.____________ _______________________________________
Електро-монтажник Марченко А.О. ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» за професією 
електро-монтажник. Посвідчення №023/5 від 14.10.2018р.__________________________________
Екскаваторник Чугуєв А.І. має посвідчення АБ №166841 .від 26.03 2006 видане Криворізьким 

підрозділом ДТН за професією тракторист -  машиніст._____________________________________
Екскаваторник Тримурич С.І. -  видане Криворізьким підрозділом ДТН за професією тракторист

- машиніст -  посвідчення серія АБ №9168096: від 12.10.2007р.___________________
Машиніст крана (кранівник) Луценко В.П. видане «Центром підготовки і перепідготовки



виробничих кадрів» Посвідчення № 3500 від 26.12.2017 р.__________________________________
Каменяр-монтажник Палюх А.О.. муляр-монтажник Саенко A.M.. електрогазозварник Котков 

Д.С.. верхолази Анохін О.І.. Чорновіл A.A.. слюсарі-ремонтники Марченко А.О.. Семенюк JI.C.. 
електро-монтажник Марченко А.О.. екскаваторник Чугуев А.І.. ексковаторник Тримурич С.І.. 
кранівник Луценко В.П. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
загального курсу з охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з 
охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2 від 24.01.2020 р._______________________
Наказом №3 ОТ від 11.01.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за
професіями та видами робіт:_____________________________________________________________
-Інструкція№ 14з ОП для ФО-П.____________________________________________________

-Інструкція №1з ОП на території._________________________________________________________
-Інструкція №2з ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями._______________
-Інструкція №3з ОП при роботі з електроінструментом.______________________________________
-Інструкція №4з ОП при експлуатації та зберіганню балонів._________________________________
-Інструкція №5з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках.________________________
-Інструкція №6з ОП для електрогазозварника.______________________________________________
-Інструкція №7з ОП для машиніста екскаватора.____________________________________________
-Інструкція №8з ОП для каменяра-монтажника._____________________________________________
-Інструкція №9з ОП для муляр-монтажник.________________________________________________
-Інструкція №10з ОП для верхолаза._______________________________________________________
-Інструкція №1 Із ОП для слюсаря-ремонтника._____________________________________________
-Інструкція №12з ОП для електро-монтажника._____________________________________________
-Інструкція № 1 Зз ОП при виконанні робіт на висоті.________________________________________
-Інструкція № 14з ОП при виконані газополум’яних робіт___________________________________
-Інструкція № 15з ОП для машиніста крана.________________________________________________
-Інструкція № 16з ОП для монтажника з/б конструкцій_____________________________________
-Інструкція № 17з ОП для наиантажувальника.____________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
В няятшості необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 
експлуатації на пояси запобіжні типу 2ПЛк2, зав. №234551. №234552. №234553, 23.12.2019 р.в., 
трансформатор струму УТТ-5М. 1976р..в..СРСР (свідотство про повірку законодавчо
регульованого засобу вимірювальної техніки № ЕТДЛ-СП-1511/18. чинне до 27.09.2020 p.):_____
_____Для виконання заявлених робіт у ФО-П Ганжа С .М.. мається в наявності наступне
обладнання: експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту: __________________
трансформатор струму УТТ-5М, 1984 р..в..СРСР (свідотство про повірку законодавчо 
регульованого засобу вимірювальної техніки № ЕТДЛ-СП-1511/18, чинне до 27.09.2020 p.): 
комплект верхолаза (пусковий пристрій Rig PETZI, підіймальний пристрій (кроль, жумар.
обвязка NAVANO PETZI. 11 карабінів, мотузка Коломна 9 мм. довжиною 100 м).______________
регулятор напруги PH 10 2001— 18 р. Україна:_____________________________________________
викрутки з ізольованими ручками (протокол випробуваннь № 004, № 0 0 5 ) : _______________
рукавички діелектричні (протокол випробувань № 11. № 12):_________________________________
-кран стріловий автомобільний КС-6472. інв. №00503, 1991 р. в., Україна, (згідно договору 
суборенди транспортного засобу № 7 від 20.01.2020 p.. укладеного із ТОВ «Укрдомнабуд). 
Дозвіл на експлуатацію №0212.18.12. виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від
28.03.2018 р . _____________________________________________________________________
лебідка електрична ЛМ-5 інв №675. 2015р.Україна: Договір оренди з ТОВ «БУДІНВЕНТ» №
23/19 від 23.06.2019 р._________________________________________________________________
компресор пересувний електричний ПКС5.25 А. 2006 р.Україна.: Договір оренди з ТОВ 
«Універсал Електромонтаж» № 23/19 від 23.06.2019 р.
колісний екскаватор CATERPILLAR M318D з ТОВ «УКРГОП ПОСТАВКА», договір надання 

послуг по роботах машинами і механізмами № 00-23 від 25.03.2020 p.: _____________________



Лебідка електрична ЛМ -5 інв №20399, 2009р.Україна:
Кран монтажний стріловий на гусенічному ходу МКГ-25 БР вантажопідіймальністю 25т,

т. 1984 р.в., СРСР_________________________________________________________
-бетонозмішувач МК-130. 165. зав. №004421. 2007 р. в.. Україна:_____________________________
-перфоратори, відбійні молотки:__________________________________________ ______________
-протигази ПЩ:_________________________________________________________________________
-пояс запобіжний 1 ПБ. зав. №015465. 2008 р. в.. Україна, акт випробування від 19.12.2019р
№14;__________________________________________________________________________________
-газоаналізатор, інв. №37. 2019 р.. Україна:_________________________________________________
-страхувальні мотузки: __________ _ _ _ _ _ _ _ _____________________________________
-слюсарний інструмент:__________________________________________________________________
-набір будівельного інструменту._________________________________________________________
- Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за 
необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №11 та договір підряду № Р11. укладені від 
14.02.2020р.. дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки №300.12.15 терміном ттії з 
07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022. №1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013
до 05.11.2018. №10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.20221___________________________
механічний підемник FS-500. Україна., підемник електрогідравлічний 3.2 т. Ультра 6120032.
Україна., будівельна люлька ZLP-630. Україна.____________________________________________

експлуатаційної документації,
_____Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і
охорони здоров’я при використанні працівниками, а саме: костюми бовняні. черевики тпкіряні, 
рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захісні. респіратори підзахисні, 
вкладиші протишумові або навушники протишумові, жилети сигнальні, маска зварника. Засоби 
і диві дуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників. _____________ __________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Закон України «Про охорону праці».____________________________________________________
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки»_____________________________________________________________________________
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і від 26 

жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018
р. №48).________________________________________________________________________________
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки»._______________________________________
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.______________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.___________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.__________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.________________
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства._____
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.___________________
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що

діють на підприємстві.___________________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони пратті

працівників.____________ _________ ______________________________________________________
ФО-П Ганжа С.М. має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.___________
ФО-П Ганжа С.М. забезпечує утримання в справному стані та безпечну експлуатацію 

машин.механізмів,устаткування підвищеної небезпеки через організацію належного 
нагляду.технічного обслуговування, обов’язкового технічного контролю(технічного огляду)та
ремонту транспортних засобів.



і ФО-П Гянжя С-.М- має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками.
плакатами, інструкціями з о х о р о н и  пратті тошо. розроблені програми навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Забезпечено необхідною навчально методичною літературою та 
няггтя.гтними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________

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

'"(підпис)

05 червня 2020 р.

С.М.Ганжа 
(ініціали та прізвище)

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

/
10  ЧЕР 2020


