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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 Дрібас Людмила Валеріївна________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
паспорт АК 087408, виданий Криворізьким РВ УМВС України в Дніпропетровська обл.,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________ 20.03.1998 р.__________________________________
50042, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вуя. Співдружності, буд. 32. кв. 89._____

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

________реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2999805929_______
____________________тел. +380979697832, luda.dribas@qmail.com_______________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Технологічний транспортний засіб експлуатується згідно з договорами підряду на території 
Дніпропетровської області.______________________________________________________
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
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року в 
ФОП Дрібас Людмила Валеріївна страхування не проводиться, тому що не є обЧктом 
підвищеної небезпеки___________________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Дрібас Людмила Валеріївна,________________________________________________
(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 експлуатації 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- технологічні транспортні засоби, а саме:________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
- Автонавантажувач моделі 40814. 1992 року випуску. Україна, м. Львів, ідентифікаційний 
№ 38045, державний номерний знак Т 08656 АР. свідоцтво про реєстрацію видане 
Головним

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
управлінням Держпраці у Запорізькій області АР № 007889 р. Висновок експертизи за 
результатами експертного обстеження технологічного транспортного засобу № 31223828- 
09-09-0177.17 від 25.10.2017 р., перевірка проведена ДП «Криворізьким експертно- 
технічним центром Держпраці».__________________________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 1: кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення_____
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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травм: 1; кількість будівель і споруд: 0; виробничих об 'єктів: 1 виробнича база та  об 'єкти
замовника. будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості «Положення обов'язки, відповідальність і повноваження персоналу в системі 
управління охороною  праці» (наказ №  22 від 20.10.2017 р.1: «Положення про порядок роз-

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
робки і затвердження інструкцій по охороні праці і пожежної безпеки» (наказ №  22 від
20.10.2017 р.1: «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці і пожежної безпеки» (наказ №  22 від 20,10,2017 р.1. «Положення про порядок 
застосування нарядів-допусків при виконані робіт п ідвищ еної небезпеки» (наказ №  22 від
20.10.2017 р.1: «Положення про службу охорони праці» (наказ №  22 від 20.10.2017 р.1:

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Розроблені та введенні в дію  інструкції з охорони праці (наказ №  1 від 01.09.2017 р.1;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (затверджена 01.09.2017 р.1:_______
Програма вступного інструктажу з питань пожежної безпеки (затверджена 01.09.2017 р.1: 
Програма тем для проведення інструктажу з питань охорони праці для водія 
навантажувача (затверджена 01.09.2017 р.1:_______________________________________________ _

Посадова інструкція керівника ФОП затверджена 01.09.2017 р.

Виконання функцій служби охорони праці покладено на Ф ізичну особу-підприємця_______
Дрібас Л.В. (наказ №  3 від 18.10.2017 р.1; Наказом №  4 від 18,10.2017 р, в ідповідальною  
особою за безпечну експлуатацію  технологічних транспортних засобів призначено Ф ізичну
особу-підприємця Дрібас Я.В.:_______________________________________________________
Документи (протоколи), які п ідтверджую ть проходження навчання та перевірку знань_______

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами,
відповідальними особами та працівниками підприємства, а саме:__________________________
Фізична особа-підприємець Дрібас Л.В., пройшла навчання законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання перш ої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в TOB «HKU «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу

№  11 \4 від 01,11,2017 р.:____________________________________________________________________
Фізична особа-підприємець Дрібас Л.В., пройш ла навчання «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 в TOB «HKÜ «Моноліт» м. Кривий Ріг та 
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області. Витяг з протоколу №  11\20 від 01.11.2017 р.:______________________________________
Фізична особа-підприємець Дрібас Л.В. (II група з електробезпеки до 1000 В1 пройш ла 
навчання Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної 
безпеки в TOB «HKU «М оноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці v Дніпропетровській області. Витяг з протоколу №  11\82
від 15.11.2017 р, наступна перевірка знань 15.11,2020 р.____________________________________
Водій навантажувача четвертого розряду Ж м ур  Д.Ю. пройш ов  навчання на водія 
навантажувача в Приватному закладі «Центр проф есійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг 
та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Витяг з протоколу №  162 від 03.03.2017 р._______________________

В ФОП Дрібас Л.В. ведуться наступні журнали:___________________________________________
- журнал реєстрація вступного інструктажу з питань охорони праці на робочому 
місці:_______
- журнал реєстрація інструктажів з питань охорони праці;___________________________________
- журнал реєстрація інструкцій з охорони праці:____________________________________________
- журнал видачі інструкцій з охорони праці:________________________________________________ _



Перелік інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки:_____________________________
- інструкцій з охорони праці загальні вимоги безпеки для працівників підприємства;______
- інструкцій з охорони праці для водія навантажувача;_______________________________
- інструкція з пожежної безпеки для працівників підприємства.________________________
Експлуатаційна документація на обладнання: в наявності паспорт та інструкція з 
експлуатації на технологічний транспортний засіб.___________________________________

Працівник ФОП Дрібас Л.В. забезпечений спецодягом та засобами індивідуального захисту 
в повному обсязі:______________________________________________________________
- каска захисна;_______________________________________________________________
- окуляри захисні;_____________________________________________________________
- рукавиці комбіновані:_________________________________________________________
- костюм х\б:__________________________________________________________________
- черевики.___________________________________________________________________

Наявність нормативно-правової документації:_____________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- Закон України «Про охорону праці»:____________________________________________
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; (постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 зі змінами, внесеними згідно з 
постановами КМУ № 927 від 10.10.2012 року та № 48 від 07.02.2018
року);__________________________
- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений наказом
МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р.________________________________________
- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;______________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;____________
- НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку
знань з питань 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 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;___________
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві._______________

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промисловоСбезпеки /іх \ ~
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарірвання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ р . N

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.


