
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця________________ ___ _________________________________________ д

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; ъ

_________________ фізична особа-пілприємець Чирченко Микола Іванович____________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

паспорт серії АН 794315, виданий Дзержинським PB Криворізького ГУ МВС України в 
Дніпропетровській обл. 21 квітня 2009 р. ______________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий.
50074. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Михайла Курака. будинок 1._______________

місце проживання,
___________________________________ 2397808974 ______________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,
____________________________(067) 780-31-70: auto svit@cabletv.dp.ua_______________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

________________________ на об’єктах замовників 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 не укладався (згідно 
з додатком 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно з постановою КМУ № 1788 від 16.08.2002 р. на ФОП Чирченко М.І. 
страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки). ________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21.05.2020 року___________
(дата проведення аудиту)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
Я. фізична особа-пілприємець Чирченко Микола Іванович. ....................

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
- підйомники для підіймання працівників, а сам.:: ___________________________________

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
- автопідйомник гідравлічний ЗИЛ ВС-22-МС, заводський № 062, рік виготовлення - 1989, країна 

виробник - Україна, державний номерний знак: АЕ 2690 АК._________________________________
країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

2 робочих місця, в тому числі 1, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_____
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ФОП Чирченко М.І. має право власності на приміщення, яке знаходиться за адресою: 50074 м. 
Кривий Ріг, вул. Михайла Курака, будинок 1._______________________________________________

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

mailto:svit@cabletv.dp.ua


Інші відомості
Фізична особа-підприємець Чирченко Микола Іванович пройшов навчання та перевірку знань з
питань охорони праці у встановленому п о р я д к у :__________________________________________
Фізична особа-підприємець Чирченко М.І. пройшов 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 № 9/41 від 12.09.2019 p. v___________
Фізична особа-підприємець Чирченко М.І. пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр 

«Моноліт» та перевірку знань з комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони прані під час виконання робіт на висоті».
Протокол № 9/35 від 26.09.2019 р.__________________ __ ___________________________________
Фізична особа-підприємець Чирченко М.І. пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр 

«Моноліт» та перевірку знань з комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
Протокол № 7/86 від 11.07.2019 р.___________ ______  _____________________________________
Фізична особа-підприємець Чирченко М.І. пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр 

«Моноліт» та перевірку знань з комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Протокол № 7/9
від 03.07.2019 р.__________________________________ _______________________________________
Фізична особа-підприємець Чирченко М.І. пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр 

«Моноліт» та перевірку знань з комісії Головного управління Держпраці 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№ 1/1 від 09.01.2019 р._______

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення
відповідальних осіб:____________________________________________________________________

Наказом № 2 від 21.04.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт підвищеної
небезпеки призначено фізичну особу-підприємця Чирченко М .І._____________________________

Наказом № 3 від 21.04.2020 р. відповідальною особою за експлуатацію та технічне
обслуговування автопідйомників призначено фізичну особу-підприємця Чирченко М . І . ________

Наказом № 4 від 21.04.2020 р. ві дповідальною особою за збереження в технічно справному стані
інструменту призначено фізичну особу-підприємця Чирченко М.І.____________________________

Наказом № 5 від 21.04.2020 р. відповідальною особою за організацію і безпечне виконання робіт
на висоті призначено фізичну особу-підприємця Чирченко М.І.__________

Наказом № 6 від 21.04.2020 р. відповідальною особою за видачу нарядів-допусків призначено 
фізичну особу-підприємця Чирченко М.І. _____________________________________________

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

Наказом по підприємству № 1 від 21.04.2020 р. створена та діє служба охорони праці в особі 
фізичної особи-підприємця Чирченко М.І. Виконання функцій служби охорони праці покладено на
фізичну особу-підприємця Чирченко М.І.________________________________ __________________
У ФОП Чиченко М.І. розроблені та введені в дію:______________________________________'

- Положення про службу охорони праці (наказ № 7 від 21.04.2020 р.)__________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони 
праці (наказ № 7 від 21.04.2020 р.)_________________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ № 7 від 21.04.2020р.)_____________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 7 від 21.04.2020 р.)________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 7 від 21.04.2020 р.)_______

- Наказ № 8 від 21.04.2020 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на 
роботу та періодичного медичного огляду. Довідки працівників, які підлягають попередньому 
медичному огляду при прийомі на роботу видані спеціалізованими медичними закладами за
місцем проживання.______________________________ ______________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:_____ _



- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.____________________________________
- Журнал протоколів перевірки знань._____________________________________________________
- Журнал обліку видачі наряд-допусків._____________________________________________ _______
- Журнал реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці.________________________________
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці.__________________
- Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві._____________________________________
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.______________________________________________
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні посвідчення, а 

саме:________________________________________ __________________________________________
Субота В.А.. машиніст автовишки та автопідйомника, пройшов навчання в ДП НКК 

«Кривбасбуд» м. Кривий Ріг і здобув професію -  машиніст автовишки та автопідйомника 6 
розряду (свідоцтво № 00003952 від 01.11.2013 р.). Пройшов навчання в КП «Навчально- 
виробничий центр» та перевірку знань з Загального курсу з охорони праці. Протокол № 66 від 
17.02.2020 р.; в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» 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 № 6/20 від 05.06.2019 р.; в 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
Протокол № 7/9 від 03.07.2019 р.; в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». IV група з
електробезпеки до 1000 В. Протокол № 6/8 від 05.06.2019 р.__________________________________

Робітники, які виконують декларовані роботи, щороку проходять: спеціальне навчання, 
відповідні інструктажі, перевірку знань з питань охорони праці відповідних нормативно-правових 
актів охорони праці, у тому числі законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в обсязі виконуваної ними 
роботи. Навчання і перевірка знань з питань о корони праці проводяться у відпові дності до вимог 
Типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці». Екзамени проводяться традиційними методами за білетами. Наказом по підприємству № 9 
від 21.04.2020 р. введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в тому
числі: ________ ____________________ ______ ____________ _____________________ ________
Інструкція № 1 для машиніста автовишки та автопідйомника;________________________________
Інструкція № 2 під час виконання робіт на висоті;_____________ _________ ____________________
Інструкція № 3 під час робіт на автопідйомнику. ___________ _________________ ________ ______

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
У ФОП Чирченко М.І. експлуатується устатковання, що проходить випробування у термін, 

встановлений законодавчими документами з питань промислової безпеки, а саме:______________
- автопідйомник гідравлічний ЗИЛ ВС-22-МС, заводський № 062. рік виготовлення - 1989, країна 
виробник - Україна, державний номерний знак: АЕ2690АК. 16.04.2020 р. фахівцями уповноваже
ної організації - ТОВ «Інженерно-системні технології» (Дозвіл від 26.02.2018 р. № 97.18.30. діє до 
26 .02.2023 р.) був проведений періодичний повний технічний огляд автопідйомника та виданий 
експертний висновок № 40705159-0900-504.20. При обстеженні дефектів, що перешкоджають без
печній експлуатації, не виявлено. Устатковання визнане придатним до подальшої експлуатації.
На устаткування в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт, експертні 

висновки)_________________________________ _____________________________________________ _
експлуатаці йної документації,

Працівники ФОП Чирченко М.І.. згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту». забезпечені__спецодягом. Засоби індивідуального захисту
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані відповідно до вимог 
законодавства.____________________________ _______ _______________________ ______________

засобів індивідуального захисту



Працівники ФОП Чирченко М.І. проходять медичний огляд при прийомі на роботу та
періодичний медичний оглял згідно з вимогами діючого законодавства.____________ _______
При виконанні робіт підприємство керується нормативно-правовими актами: 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» зі змінами. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 
0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту», 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». Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові

/ у »  ^* 7 .акти з охорони праці, що регулярно оновлюються. ______ _____________________________
івої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Чирченко М.І.
(ініціали та прізвище)

0ЛОу.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20-^р. №

Примітки: !. 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 пряйняггя та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби 
і мають відмітку в паспорті.".


