
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-підприемець Фоменко Артем Петрович, ______ ____________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
_______________________________________. ________ , a.fomenko@ukr.net______________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об’єктах замовників на території України згідно укладених договорів____________________
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 договір не укладався

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28.09.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Фоменко Артем Петрович__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

Автомобільний гідравлічний стріловий телескопічний підійомник. ІШТНМА№< Т 185В, 
заводський номер 16722, рік випуску 1989. країна виробник Республіка Польща 
Самохідний гідравлічний підійомник. .ІПЧХУОО 320. заводський номер 021984. 2003 рік 
випуску, країна виробник Республіка Корея
Автомобільний гідравлічний стріловий телескопічний підійомник. ІШТНМА№уі Т 220В. 
заводський номер 17572. рік випуску 1990. країна виробник Республіка Польща

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

mailto:a.fomenko@ukr.net


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

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
_______________________________________________________кількість робочих м ісць  -  9____________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
______________________________________________ на яких існує ризик  винекнення травм -  1. будівля -1. (за
адресою - Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Бслградська, буд.119 Б (власне)___________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
споруд (приміщень) -  відсутні, виробничих об’єктів -  на об’єктах замовників_________

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

Інші відомості Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки -  Фоменко Артем Петрович, загальний курс з охорони праці та 
спеціальне навчання пройдено в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Навчальний 
центр «Аверс», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області, про що свідчать видані посвідчення встановленого зразка та витяги з протоколів, а 
саме:
НПАОП 0.00-1.80-18Г1равила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол № 181-20 від 11.11.2020 року 
Загальний курс охорони праці протокол № 180-20 від 10.11.2020 року.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконаня робіт на висоті протокол № 182
20 від 11.11.2020 року
НПАОП 0.00-1.71-13______ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
протокол № 24 від 03.03.2020 року протокол№ 183-20 від 12.11.2020 року
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Правила улаштування електроустановок  
(ПУЕ), Правила експлуатації електрозахисних засобів комісія з перевірки знань за участю  
представника Держпраці у Запорізькій області та представника управління 
Держенергонаглям у Запорізькій області протокол 10.11.2020 року.
Відповідальною особою за безепечну експлуатацію заявленого устаткування призначено 
Фоменко Артема Петровича наказ № ОП-ОІ від 10.11.2020 року.

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

Виконання функцій служби з питань охорони праці покладено на Желдака Олексія 
Борисовича фахівця Приватного підприємства «ППН» за договором надання послуг № 21 від 
01.11.2020р. ~
Наказом по підприємству від 10.11.2020 № ОП-3 затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт, необхідні для проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці;

- №1-ОП «Вступний інструктаж з охорони праці»;
- №2-ОП «При викоанні робіт на висоті»
- №3-ОП «Під час експлуатації підійомників»
- №4-ОП «Під час роботи з ручним електрифікованим інструментом»;
- №5-ОП «Під час роботи з ручним інструментом та пристроями»;

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- жу рнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці_____

Працівники підприємства своєчасно проходять навчання та інструктажі з питань охорони 
праці.
Також на підприємстві розроблені:
-______Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від 01.010.2020
№ОП-6).



______ Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ про затвердження від 01.10.2020 №ОП-7);
 - Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про затвердження від
01.10.2020 №ОП-8).
 - Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.10.2020 №ОП-9).
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.10.2020 №ОП-Ю)______________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
Працівники підприємства, які виконують заявлені, роботи підвищеної небезпеки:
Фоменко Олександр Володимирович -  машініст автовишки та автогідропідіймача, 
посвідчення №  1268 від 18.09.2008 року видане Навчально-курсовим комбінатом AT  
«Південатоменергобуд»
Фоменко Артем Олександрович -  машиніст автовишки та автогідропідіймача, посвідчення №  
661-1-2019, видане Навчально-виробничим центром «Професійна Безпека"
Працівники, які виконують заявлені роботи пройшли спеціальне навчання з питань охорони 
праці, а саме:
НПАОП 0.00-1.80-18Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання протокол №  181-20 від 11.11.2020 року 
Загальний курс охорони праці протокол №  180-20 від 10.11.2020 року.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконаня робіт на висоті протокол №  182
20 від 11.11.2020 року
НПАОП 0.00-1.71-13______ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
протокол №  24 від 03.03.2020 року протокол№ 183-20 від 12.11.2020 року
Експлуатаційна документація на підійомники (паспорти, сертифікати, протоколи 
випробувань) в наявності. Заявленому устаткуванню проведено експертне обстеження ПП 
«Діагностика-Центр» в жовтні місяці 2020 року.
Працівники при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки застосовують засоби 
індивідуального захисту:
- Пояс запобіжний URBAN (інв.№ 4), заряджені подвійним регульованим стропом - капроновий 
канат з амортизатором у виконанні з малим та великим карабінами -  Іод. (акт випробування 
від 03.11.2020)
 - Пояс запобіжний URBAN (інв.№ 6). заряджений стропом капроновий канат кручений,
регульований, у викоанні з малим та великим карабінами -  1 од. (акт випробування від 
03.11.2020)
У відповідності з «М інімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на Іміс.), каска 
захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку 
додатково: куртка утепдена (на Збміс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.), 
які були придбані у квітні 2020 року. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям в повному обсязі__________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Нормативно-правова база та нормативні акти, які використовуються на підприємстві:
ЗУ №229-ГУ від 21.11.2002 року Закон України «Про охорону праці»
НПАОП 0.00-4.21-04_____ Типове положення про сл
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 0.00-7.17-18 Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці



НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони

НПАОП 0.00-1.71-13______ Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють 
під тиском.
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з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно
СпОрЛіОКіТрСл За ДОиОГтіОГОЮ «ііТСриСТУ Та дрУїуцряппА рііДагіЬ» ітха ■ \.ріа^іЬпц~ і СапЇЧпя иад«*
навчально-методичного забезпечення (плакати, стенди, кабінет з охорони праці) в наявності 
та відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

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

А.О.Фоменко
({йдпис) О /п  (ініціали та прізвище)

24.11.2020р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 6 І?  і4 < /& х гс /  2(>" "р. № '  ^
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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.
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