
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 ШВОРАК ВАСИЛЬ ІОВОВИЧ
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

Паспорт серії AM № 091842, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в 
Дніпропетровській області 15.12.2000 року._____________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

______ Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Сергія Параджанова, буд. 25 кв. 13
місце проживання,

_________ РНОКПП 2290307495________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

___________ моб. тел 067-429-91-32_______________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

________________Згідно з договорами підряду на території України__________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання

підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
______ Акціонерна компанія «Страхова компанія «Мега гарант» ____________________

(найменування страхової компаній

Строк дії страхового полісу до 18.09.2020. Страховий поліс № А О/1827987 від 19.09.2019.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17.07.2020
ТОВ «ПромТехДіагностика»

(дата проведення аудиту)

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

___________________________Шворак Василь Іовович_____________________________________
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:_________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

______ Підйомник, а саме:______________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

підйомник автомобільний гідравлічний моделі МР-22, рік виготовлення - 1991, країна -
тип або марка

виробник -  Словаччина. зав.№ 0462/146._______________________________________________
(за наявності), номер партії дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 1. у тому числі тих, на яких існує можливість виникнення травм -  1
кількість робочих місць, в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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

Інші відомості: Фізична особа-підприємець Ш ворак Василь Іовович -  пройшов
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

навчаїшя в Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг та



за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області на
наявністю служби охорони праці,

знання ви м ог Законодавчих акті в з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Протокол перевірки знань
№ 153 від 08.06.2020. Посвідчення № 0426 від 08.06.2020).______________________________

Фізична особа-підприємець Шворак Василь Іовович пройшов навчання в ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання» із НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (Протокол перевірки знань № 218 від 11.03.2020.
Посвідчення № 218-20-37 від 11.03.2020)._______________________________________________
______ Фізична особа-підприємець Шворак Василь Іовович пройшов навчання в ПЗ
«Центр професійної освіти і навчання» із НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» та переві рку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (Протокол перевірки знань № 631 від 21.06.2019. Посвідчення
№ 631-19-04 від 21.06.2019).___________________________________________________________
______ Фізична особа-підприємець Шворак Василь Іовович пройшов навчання в ПЗ
«Центр професійної освіти і навчання» із НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (Протокол перевірки знань № 209 від 11.03.2020.
Посвідчення № 209-20-12 від 11.03.2020)._______________________________________________
______ Фізична особа-підприємець Шворак Василь Іовович (III група з електробезпеки, до
1000 В) пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» із НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (Протокол 
перевірки знань № 200/4.20-2020 від 11.03.2020. Посвідчення № 200-20-35 від 21.03.2020).
______ Ш ворак Василь Іовович пройшов навчання в ПЗ «Центр первинної освіти і
навчання» та допущений до роботи з робочої платформи підйомника та управлінню 
підйомником посвідчення № 162-5-20-40, має водійське посвідчення серії ЯАВ №019927,
видане 27.09.2003 Криворізьким МРЕВ України.________________________________________

Ш ворак Василь Іовович призначений відповідальною особою за технічний стан та
безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів.____________________________
______ Наказом №9 від 0.03.2020 введено в дію інструкції з охорони праці за професіями
та видами робіт в кількості 3 інструкцій, в тому числі: «Інструкція з охорони праці для 
водія автотранспортних засобів» ОТ.01.20.; «Інструкція з охорони праці для машиніста 
підйомника» ОТ.02.20; «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з
робочої платформи підйомника» ОТ.03.20;_____________________________________________

Навчання з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог «Типового 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» 
в навчальному закладі 113 «Центр первинної освіти і навчання»._________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
______ У ФОП Шворак Василь Іовович є в наявності необхідна експлуатаційна
документація на автомобільний підйомник (Технічний паспорт, інструкція з експлуатації). 
Автомобільний підйомник знаходиться у технічно справному стані та проходить щорічні 
технічні огляди та технічне обслуговування згідно документів з експлуатації завода- 
виробника. Після закінчення граничного ероку експлуатації підйомника проведено 
експертне обстеження для визначення його технічного стану. За результатами експертного 
висновку виданого. ТОВ «ГІромТехДіагностика» № 31550092-09-01-0438.17 від 09.06.2017 
подальша експлуатація підйомника можлива згідно з паспортними характеристиками. 
Згідно протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу № 00050-03567-19від 
15.08.2019 виданого ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» транспортний засіб після



технічного контролю визнано технічно справним. Ведеться «Вахтовий журнал машиніста 
автомобільного підйомника»._________ _______________________________________________

експлуатаційної документації,
______ Згідно з медичною довідкою, виданою КП «Криворізька міська лікарня №1» ДОР
від 06.03.2020 ІІІворак Василь Іовович визнаний придатним до роботи.__________________

Ц]ворак Василь Іовович забезпечений засобами спеціального захисту згідно Норм 
безоплатної видачі спеціального одягу (спецодяг, чоботи, каска, сигнальний жилет, 
захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних нормативних актів.________________

засобів індивідуального захисту,

ФОП Ш ворак Василь Іовович забезпечений нормативно-правовими актами з_____
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

питань охорони праці, в т. ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок проведення 
медичних о глядів робітників певних категорій. Затверджений наказом МОЗ України 
№246 від 21.05.2007р.; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці; НГІАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НГІАОП 
0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; НПАОП 0.00-4.12-05 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці; НПАОП 0.00-1.63-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»; 
НГІАОП 0.00-1.15-07 «Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»._________________________ _________

Нормативно-правова база оновлюється через Інтернет та періодичні видання.

_В.І. Ш ворак________
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів го с п о д а р ю в а н н я  у територіальному органі 
Держпраці _ 1  _ _  їй Ж) р. N Щ  т  /X__________________ .

П римітки: І . Ф ізи чн а особа - п ідп ри єм ець своїм  п ідписом  надає згоду  на оброб ку  п ерсональних дан и х  з 
м етою  забезпечен ня виконання вим ог П орядку видачі д озвол ів  на виконання робіт  п ідвищ еної 
н ебезпеки  та на експ луатац ію  (застосуван ня) м аш ин, м ехан ізм ів , устаткован ня п ідви щ ен ої 
н ебезпеки.
2. Р еєстрац ійн и й  н ом ер обл іково ї картки п латн и ка податків  не зазн ачається  ф ізичним и  
особам и , які через св о ї рел ігійн і переконання в ідм овляю ться  від його прийняття та повідом или  
про це в ідп ов ідн ом у  органу  д ерж авн о ї п одатково ї служ би  і м аю ть відм ітку  в паспорті.".
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