
ДЕКЛЛРЛІ ЦЯ зс / ои
відповілпості матеріально-технічної бази вимогам опр-дпв

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

місцезнаходження, 

код згідно з СД РПО У. прізвище. ім ’ я га по батькові керівника.

помер телефону. телефакс), адреса електронної пошти:

_______ Фізична особа-підприємсць Боголюб Віктор Костянтіінович
для фізичної особи —  підпригмця: прізвище, ім'я та по батькові.

АН 021658Жовтневнм РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
серія і помер наспорта.ким і коли виданий.

_______________________ виданий 19 листопада 2002.________________________

________ 49000, м. Дніпро, вул. Ливарна, буд.17. кв. 29. 1675503692_________
місие проживання, реєстраційний помер облікової картки платника податків.

________________________ 380985552955. уісІогатосІеу@уаІіоо.сот ___
помер телефон), телефакс), адреса електронної пошти

 Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та-або експлхатаїїії ( иісіос) ваипя) машин, мехапі*мів. )етатковаппя підвищеної 
небезпеки

Дніпропетровської області.____________________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

___________________________________________ Не укладався_________________________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового поліс), помер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився________
(дата проведення а > д т \ )

Я. Боголюб Віктор Костянтинович________________________________________________________
(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 робіт 
підвищеної______________________________________________
небезпеки:________________________________________________________________________________________
___________________роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м етра;  _________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машип. механізмів, устатковаппя підвищеної небезпеки.

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

які виконуються та/або експлуат)ються (застосовуються) без отримання відповідного дозво.і).



Кількість робочих місць: 2; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 1:
кількість робочих МІСЦЬ, у ТОМ} числі тих. па яких існуг підвищений ризик виникнення іравм.

кількість будівель і споруд: 1 офіс та побутове приміщення _____________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'сктів (цехів, дільниць. стр}ктур пи \ підрозділів)

та об 'єкти замовника._____________________________________________________________________________
Інші відомості Фізична особа-підприсмець Боголюб Віктор Костянтинович пройшов навчання 
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про 
охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних 
отруєнь і захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного 
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний к у р с  з  

ОП) в ФОП Макаров Л.В.. а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Запорізькій області (протокол №  1/07-18 ОГІ від2.07.2018)_____________________________________

Боголюб В.К. пройшов навчання вимог з НІ1АОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» (протокол №  3.7-18 від 17.07.2018 ) та НПАОІЮ.ОО-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (пртокол №2.7-18 від
17.07.2018). 1ІТЕЕС. ГІБЕЕС. ГІГІБУ. ПОГІРШ. ІН Ш І. 1ІЕЕЗ. ІІУЕ (протокол №  9.7/181: від
16.07.2018) в ФОП М акаров Д.В.. а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці 
у Запорізькій області.____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Наказом від 02.07.2018 №  ОІ/18-ОП виконання Ф у н к ц і ї  служби охорони нраці на підприємстві 
фізична особа-підгтриємець Боголюб Віктор Костянтинович залишив за собою.

наявністю служби охорони прані.

Боголюб В 'ячеслав Вікторович -  технік з обслуговування та експлуатації сценічних, 
світлозвукових та відеонроектних комплексів (систем) пройшов навчання законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, 
організації роботи з охорони нраці. вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, 
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами 
з профілактики та ліквідації наслідків аварій (Загальний курс з ОІ1) в ФОП Макаров Д.В.. а 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол 
№1.07-18 ОП від2.07.2018). вимог з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (протокол №3.7-18 від 17.07.2018 ) та НІІЛОПО.ОО-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол №2.7-18 від 17.07.2018). 
ІТГЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ІІОПРІП. ПКЕЕ. ГІЕЕЗ. ПУЕ (протокол № 9.7/18Е від 16.07.2018) в 
ФОП Макаров Д.В.. а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області. На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці з відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, журнал видачі 
запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту:

Наказом від 02.07.2018 №  02/18-ОГ1: Затверджено Положення про служ бу охорони праці: 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці: 
Положення про порядок забезпечення, зберігання та видачі с пецодягу, с п є ц в з у т т я  та інших 
засобів індивідуального захисту для працівників підприємства: Затверджено програми 
вступного, первинного інструктажів: Затверджено інструкцію №01 по пожежній безпеці, 
інструкцію № 02 дії для працівників при наданні домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і 
стихійних лих: Затверджено інструкції з охорони праці: при роботі на комп'ютерній техніці 
№03-огі: при роботі з електроінструментом № 04-оп; при роботі на висоті №05-оп. 

Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності паспорти та

2

інструкції з експлуатації на все обладнання, яке в и к о р и с т о в у є т ь с я . Працівники ФОП Боголюб



з

В.К забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в мовному обсязі в тому числі: 
каска захисна, окуляри захисні, пояси запобіжні ЗПЛ-К-2 піт., дата виготовлення 20.06.2018 
(Україна), стрем ’янка металева 2017 року виготовлення (Україна), остання дата випробувань
07.05.2018._______________________________________________________________________________________

Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно- 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробника.______________ ______________________________________________________________________ __

На підприємстві діють чинні в Україні законодавчі та нормативно-правові акти з питань 
охорони праці та промислової безпеки, зокрема: Закон України «Про охорону праці». НГІАОІ1 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НГІЛОІ 10.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. НІІАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці»; навчання і інструктажі з питань охорони праці 
проводяться у відповідності до вимог НГІАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».________________________________
Екзамени проводяться традиційними методами (білети).

На підприємстві с в наявності к у т о к  Охорони праці, який забезпечений електронними посібниками, 
підручниками. Навчально-методичне забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та 
періодичних видань.___________________________________  ;

наявністю служби охорони праці, інструкції') про проведення навчання та інструктаж} 
з питань охорони праці, експлуатаційної документації. засобів індивідуального т и с т у . нормативно-правової та матеріальїк'-іехиічної паш

К.В. Боголюб__
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці <&<?Г 20 р.
№ £ 53 .

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом падає 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.".

навчально-методичного забезпечення)
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з


