
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 СІЛЬЯНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ______________
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

паспорт, серія АМ №643738, виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України
серія і номер паспорта,ким і коли виданий,

___________________________ в Дніпропетровській обл., 15.01.2002р._________________________
___________ 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Михайла Курака, буд. 11_________

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

______________реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2325409090___________
_____________________________________ тел. 0679176870__________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виконуються згідно з 
договорами підряду 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:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед

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

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року в ФОП Сільянов 
Юрій Олексійович страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки._____

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці . ппв . . . .
1У .\)о .2.\)20

ТОВ «ПромТехДіагностика»
(дата проведення аудиту)

Я , _______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
СІЛЬЯНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ________________________________________
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
Вантажопідіймальні крани, а саме:________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- стріловий автомобільний кран КС-45717К-1, зав. № ХУЖ5717К41100652 (0652), 2004р.в., Російська

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
Федерація.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
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Кількість робочих місць: 3; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 2;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда та виробнича база - м. Кривий Ріг, вул.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Михайла Курака, буд. 11____________________________________________________________

Інші відомості - Фізична особа-підприємець Сільянов Ю.О. пройшов навчання законодав-
чих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електро
безпеки, пожежної безпеки в ДП "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИИ КОМБІНАТ "КРИВБАСБУД"________
м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
17.09.2020 № 545. ~

- Фізична особа-підприємець Сільянов Ю.О. (IV група з електробезпеки до 1000 В і вище),________
пройшов навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку
знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.__________
Посвідчення № 845-19-22 від 10.08.2018._____________________________________________________

- Фізична особа-підприємець Сільянов Ю.О. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і__________
відповідного обладнання» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії 
Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області № 770 від 20.07.2018 року).
Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні посвідчення:
- ФОП Сільянов Ю.О. здобув професію машиніста крану в ДП НКК «Кривбасбуд». Посвідчення від
31.01.2005 № 0000306. ФОП Сільянов Ю.О. пройшов періодичну перевірку знань в ТОВ «НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОСТ» (протокол № 6, від 16.04,2018року)._______________________________
- машиніст автомобільного крана Нітенко С.О. отримав професією машиніст автомобільного крану 
(кранівник) в УКК ВАТ «ЦГЗК» (посвідчення від 28.09.2005 року № 517) та пройшов періодичну 
перевірку знань в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОСТ» (протокол № 21 від 12.12.2018).
- машиніст автомобільного крана Несміян М.А. отримав професією машиніст крану автомобільного 
ДП НКК «Кривбасбуд» (посвідчення від 30.11.1995 року № 3851) та пройшов періодичну перевірку
знань в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОСТ» (протокол № 10 від 20.08.2018 року)._______
Наймані працівники:- Нітенко С.О., Несміян М.А., зайняті при експлуатації машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, пройшли перевірну знань Законодавчих актів з охорони праці, 
інструкції з охорони праці машиніста крана автомобільного, правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18), правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 
0.00-1.75-15) в ДП «Навчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД» м. Кривий Ріг та перевірку знань 
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 963 
від 26.12.2019.___________________________________________________________________________

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

Суб'єктом господарської діяльності (ФОП СІЛЬЯНОВИМ ЮРІЄМ ОЛЕКСІЙОВИЧЕМ) розроблені та 
введені в дію наступні положення та накази, які встановлюють порядок роботи з питань охорони
праці:_________________________________________________________________________________________________________________

«Положення про порядок проведенням навчання та перевірку знань з питань охорони праці»;_____
«Положення про службу охорони праці»;__________________________________________________
«Положення про використання нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки»;_____
«Положення про діяльність уповноважених трудових колективів з питань охорони праці»;_______

Наказ № 3 від 03.01.2015 року «Про створення служби охорони праці»;________________________
Наказ № 2 від 02.01,2015 року «Про призначення особи, відповідальної за утримання____________
вантажопідіймальних кранів в справному стані» (відповідальність ФОП Сільянов Ю.О. залишає за
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собою);_____________________________________________________________________________
Наказ № 6 від 13.12.2017 «Про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці». 
Наказ № 9 від 02.01.2015 «Про затвердження норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та
інших 313».__________________________________________________________________________
Наказ № 7 від 02.01.2015 «Про призначення відповідальних за безпечне проведення робіт______
вантажопідіймальними кранами» (відповідальність ФОП Сільянов Ю.О. залишає за собою).
Наказ № 5 від 02.01.2015 «Про організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці».
Наказ № 4 від 02.01.2015 «Про призначення відповідальних за електрогосподарство___________
(відповідальність ФОП Сільянов Ю.О. залишає за собою)._________________________________

Виконання функцій служби охорони праці покладено на фізичну особу-підприємця Сільянова Ю.О. 
(наказ № 3 від 03.01.2015Ї._______________________________________________________________

Переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці (наказ № 6 від 13.12.2017), а саме: інструкція з_____
охорони праці для машиніста вантажопідіймальних кранів (№ 14);_________________________________
В ФОП Сільянов Ю.О. ведуться наступні журнали:_________________________________________

-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;________________________________
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________________
-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;_____________________________________
-видачі інструкцій з охорони праці;____________________________________________________
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;_______________
-реєстрації нещасних випадків на виробництві:__________________________________________
-обліку та зберігання засобів захисту._____________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В ФОП Сільянов Ю.О. в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, 

механізми, устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі на стріловий автомобільний кран 
КС-45717К-1.____________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ФОП Сільянов Ю.О. в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами 

індивідуального захисту (каски, захисні окуляри, та інш.) відповідно до вимог НПАОП 0,00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» за професіями.____________________________________

засобів індивідуального захисту
___В_ФОП Сільянов Ю.О. в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру
НПАОП, а саме:_________________________________________________________________________
ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21,11.2002р._______________________________
Пост КМУ №1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки (зі_______
змінами).________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні 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 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.______________________________
НПАОП 40,1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.________________
НПАОП 0.00-1,80-18 Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.____________________________________________
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних_______
катего р і й._________________________ __________________________________________

Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони 
праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної 
документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.

Для виконання заявлених видів робі та експлуатації автомобільного крану у ФОП Сільянов Ю.О. 
в наявності наступні засоби:________________________________________
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-  стріловий автомобільний кран КС-45717К-1, зав. № ХУЖ5717К41100652 (0652), рік 
виготовлення -  2004, країна-виробник -  Російська Федерація, якому 04,01.2019 фахівцями 
уповноваженої організації ТОВ «ПромТехДіагностика» (Дозвіл від 18.09.2017 № 32.17.30, діє до 
18.09,2022) проведене експертне обстеження та позачерговий повний технічний огляд. За 
результатами позачергового повного технічного огляду, кран витримав випробування та знаходиться 
в технічно-справному стані. За результатами позачергового повного технічного огляду був 
розроблений Регламент технічних оглядів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на
подовжувальний строк експлуатації (Дата наступного ЕО, ППТО: 04.01.2021).____________________

ФОП Сільянов 10.0. обладнано кабінети охорони праці, оснащені оргтехнікою, навчальними 
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з
питань трудового законодавства і охорони праці.______________________________________________
_____ При прийомі працівників на роботу у ФОП Сільянов Ю.О. проводиться під розписку
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих
факторів._______________________________________________________________________________

Навчання та перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці у працівників 
суб’єкта господарювання проводиться в спеціалізованих учбових закладах або на підприємствах.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^  2 0 * ^ ^  р.
№  /Р Р Р  *СС. А С  . ~ ~ ^

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.”.



Головне управління ДержпрацТі 
У Дніпропетровській області І

Вхід. Мо І.ко.9а)ря~


