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Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФАН-ШВЕД»,____________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця БРАТІВ ТРОФІМОВИХ,_________
м ісцезнаходж ення,

будинок 4, корпус 2, квартира 271,_______________________________________________________
код ЄДРПОУ; 34735149,__________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Фролов Олександр Миколайович______________________________________________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника;

тел./факс: (056) 370-81-95, e-mail: fan-shved@ukr.net_______________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пош ти; для ф ізичної особи -  підприємця прізвищ е, ім ’я та  по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки: на об’єктах замовника по Дніпропетровській 
о б л а с т і _______________________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір відсутній ______________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і_______ — __________________
(дата проведення аудиту)

Я, Фролов Олександр Миколайович,
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної 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:
_______ роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._______________________________

(найм енування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або  маш ин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або  експлуатую ться 

(застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  5 (п’ять), в тому числі 2 (два) робочих місця, на яких існує 
ризик виникнення травм. Адміністративне приміщення -  1 (одне), складське/виробниче 
приміщення -  1 (одне). ________________________________________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм , будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, д ільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
На підприємстві призначені особи, які відповідають за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. Відповідальним із загальних питань з 
охорони праці є директор підприємства -  Фролов Олександр Миколайович.
(прізвищ е, ім'я та  по батькові осіб, які відповідаю ть за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та  промислової безпеки.

Директор підприємства — Фролов Олександр Миколайович, головний інженер — Фролов 
Микола Іванович та інженер-кошторисник -  Фролова Вікторія Григорівна пройшли 
навчання за курсом «Чинне законодавство України про охорону праці, організація роботи 
з охорони праці, вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, 
електробезпека, гігієна праці, профілактика професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій» в Навчальному центрі з охорони праці та 
згідно з результатами перевірки знань, затверджених протоколом засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці України у Запорізькій області 
№2.06-18 ОП від 20 червня 2018 року, отримали посвідчення №92.06/18 ОП, №91.06/18 ОП
та №90.06/18 ОП відповідно. Крім того, директор підприємства -  Фролов Олександр
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Миколайович, головний інженер -  Фролов Микола Іванович та інженер-кошторисник -
Фролова Вікторія Григорівна пройшли навчання за курсом «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» та згідно з успішними результатами перевірки знань, затвердженими 
протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці 
України у Дніпропетровській області №143 від 08 червня 2018 року, отримали посвідчення 
№03865, №03866 та №03867 відповідно.
Згідно з наказом №ОП-ПБ-О1 від 22.06.2018р. на директора підприємства Фролова
наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання т а  інструктаж у з питань охорони праці, експлуатаційної докум ентації, засобів індивідуального захисту,

Олександра Миколайовича покладено виконання функцій за суміщенням з питань 
охорони праці та промислової безпеки і здійснення контролю за дотриманням норм з 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт працівниками 
підприємства. На підставі наказу №ОП-ПБ-О6 від 22.06.2018р. інженер-кошторисник 
Фролова Вікторія Григорівна призначена відповідальною за безпечне виконання робіт на 
висоті. Наказом №ОП-ПБ-Р4 від 22.06.2018р. на підприємстві затверджено 6 (шість) 
інструкцій з охорони праці, до числа яких входить «Інструкція з охорони праці №4 під час 
виконання робіт на висоті». Навчання та перевірка знань з питань охорони праці 
працівників підприємства здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони 
праці, яка створена на підставі наказу №ОП-ПБ-Р5 від 22.06.2018р. До складу зазначеної 
комісії входять: директор підприємства -  Фролов Олександр Миколайович, головний 
інженер -  Фролов Микола Іванович, інженер-кошторисник -  Фролова Вікторія 
Григорівна. Відповідно до протоколу №1 засідання зазначеної комісії від 03.07.2018р. 
проведено перевірку знань за правилами охорони праці при виконанні робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07 у 2 (двох) робітників підприємства, залучених до виконання робіт на 
висоті, - монтажники систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й 
аспірації. Інструктажі працівників підприємства, які виконують роботи на висоті, 
проводяться та фіксуються в журналі інструктажів. Працівники виконують роботи згідно 
з інструкціями та при цьому дотримуються норм охорони праці та промислової безпеки. 
Згідно з наказом №ОП-ПБ-Р8 від 02.07.2018р. працівники підприємства забезпечені 
спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, а саме: 

респіратори, 
пояса запобіжні, 
чоботи, 
каски захисні, 
газосигналізатор.

Під час виконання робіт використовується обладнання та інструменти: драбини, 
риштування та інше, які мають сертифікати відповідності і задовольняють норми з 
охороии праці та експлуатаційну документацію. Обладнання, яке використовується під 
час виконання робіт на висоті, проходить перевірки відповідною комісією, склад якої 
визначено наказом №ОП-ПБ-Р9 від 03.07.2018р. на підприємстві. Результати випробувань 
поясів запобіжних, драбин та риштувань зафіксовані протоколом №1 зазначеної комісії від 
03.07.2018р. на підставі акту випробувань №1 від 03.07.2018р., згідно з яким обладнання та 
виробничі засоби відповідають нормам з охорони праці та промислової безпеки і прийняті 
комісією до виробничої експлуатації.
Для поновлення та повноти відомостей щодо норм з охорони праці на підприємстві наявна
норм ативно-правової та  матеріальної-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

постійно актуалізована нормативно-правова база, яка використовується як 
відповідальними особами з охорони праці, так і іншими працівниками підприємства, і 
зберігається на паперових та електронних носіях за місцем розташування 
адміністративного приміщення. Крім того, виділена певна площа в адміністративному
приміщенні для розміщення матеріалів з питань охорони праці та промислової безпеки,



плакатів для проведення навчань з питань охорони праці та надання першої невідкладної 
допомоги при нещасних випадках. Матеріально-технічна база відповідає вимогам 
законодавства з охорони праці та промислової безпеки.___________________________________
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О. М. Фролов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  2018р., № / ^ /

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.”.


