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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 особа-підприємець Ковальов Олександр Миколайович , паспорт серія МА № 136220

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

виданий Центральним ВВССМУ УМВС України в Сумській області 07.06.1996. 
Дніпропетровська обл. Новомосковський р-н. смт. Черкаське вул. Лісна буд. 1 кв. 72 _

_______________________________ 2634719379_________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

0676255377

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Дніпро, Дніпропетровська область

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

(найменування страхової компанії,

Не проводилось

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Не проводився

(дата проведення аудиту)

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

Я, Ковальов Олександр 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

(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 - 2

відповідного дозволу, кількість робочих місць, утому числі тих, 
у тому числі тих на яких існує ризик виникнення травм -  2

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
адміністративну діяльність здійснюю за адресою : м. Дніпро вул. Каштанова буд. 7 оф. 21

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ: Розпорядженням № 01 від 22.03.2018 р. функції служби з ОП поклав на 
себе та призначив відповідальним за безпечним виконанням робіт - Ковальов Олександр 
Миколайович. Пройшов навчання та перевірку знань: 1. « Законодавство про охорону праці» ,
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.-1.21-98;» « Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» , « Правила пожежної безпеки України» 
(Розділ №4 п.1) в учбовому комбінаті «Дніпробуд» м. Дніпро. Протокол № 986 від 22.09.2017 у. 
2. «Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті « НПАОП 0.00-1.15-07) в учбовому 
комбінаті «Дніпробуд» м. Дніпро. Протокол № 1336 від 12.12.2017 у, (перевірка знань комісією 
головного управління Держпраці у  Дніпропетровській області)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

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

Для виконання робіт розробленні та затвердженні розпорядженням інструкції з охорони 
праці:
1. « Інструкція №1 з охорони праці для електромонтажника з освітлення»
2. «Інструкція №2 по охороні праці з робіт на висоті»

Робітник -  Кірюхін Дмитро Ігоревич
Пройшов навчання та перевірку знань:
1. сс Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, НПАОП 40.-1.21-98;» « Правша технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», « Правила пожежної безпеки України» (Розділ №4 п. 1) в учбовому комбінаті 
«Дніпробуд» м. Дніпро. Протокол № 979 від 21.09.2017 р.



2. «Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті « НПАОП 0.00-1.15-07 ) в учбовому 
комбінаті «Дніпуобуд» м. Дніпро. Протокол № 82 від 05.02.2018 у.

В наявності засоби індивідуального захисту, якими забезпеченний робітник а саме: спецодяг, 
рукавиці, спецвзуття, пояс запобіжний 6ПБ -  1 шт.,( протокол № 28/01 від 22 січня 2018р.), пояс 
запобіжний ЗПЛ-К -  1 шт., (протокол № 21/12 від 15 грудня 2017 р.), фал рятувальний канатний ФК К2 -  
1 шт., (протокол №21/12 від 15 грудня 2017 р.)

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В наявності нормативно правова база, а саме: Закон України «Про охорону праці»; «Правила 

охорони праці при роботі на висоті»; «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 

охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255; НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення 

щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці 

від 17.06.1999 р. № 112.

В наявності навчально-методичний матеріал, а саме: учбові плакати; учбові фільми.

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

29 березня 2018 р.

О.М. Ковальов
(ініціали та прізвище)

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


