
ДЕКЛАРАЦІЯ
"  відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства зцентрг-иан. ( Дншра питань охорони праці

ач роботодавця
■ .......  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХМАЙДАНЧИК**

(Д Л Я  КірИДИЧНОЇ особи, найменування юридичної особи.
51931, Ліііішопетповська оба., місто Кдш’янеьке, вулиця Павловська. буд, 18

місцезнаходження.
код ЄДРПОУ 36071867:
код згідно з ЄДРПОУ;
Директор: Печериця Володимир Георгійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
тел, т-380675629933, електронна адреса trne2018@ua.fm
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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 податків, номер телефону, телефаксу, адреса 
електронної пошти;
на території м.Кам янське Дніпрпетровської обд.
місце виконання робіт підвищеної («безпеки та/або експлуатації (застосування) машин.механізмів, устелювання підвищеної 

небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - відсутнє.
(найменування страхової компанії, а  рок дії страхового полісу, Номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  відсутнє,
(дата проведення аудиту)

Я.Печериця Володимир Георгійович,
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткований 
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, мехаиізмів.усгаткования підвищеної небезпеки. їх марка, номер 
гшр і ії. дата виготовлення. країнііШодтНіт які »иконуютьсял&або ексіід%а гукпься (частоеовуктс») t o  отримання відповідного
дозволу

кількіст ь робочих місць: 3, на яких існуч підвищений ризик виникнення травм: 3:
кількість робочих місць, втому ЧИСЛІ тих, па яких існує підвищений ризик

кількість робочих дільниць: 1 дільниця загальнобудівельних робіт. 1 дільниця спеціальних робіт; 
офісне приміщення розташоване за адресою: 51931, Д ніпропетровська обл., місто 
К ам ’янське, вулиця П авловська, буд. 18
виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробниче приміщення розташованих за цією за 
адресою: - відсутнє.

Інш і в ідом ості директор Печериця Володимир Георгійович, пройшов перевірку знань ) 
питань охорони праці: курсу «Охорона праці - загальний курс» комісією з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
А« 16-18 від 29.03.18р), навчання на базі ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці».

Відповідальним та безпечне виконання робіт на висоті призначено виконроба Третьякова М.В., 
наказ А» 5/от від 02,04.20і7р., який пройшов навчання на базі ДП «Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпрапі» та перевірку знань у комісії з перевірки знань з питань 
охорони прані Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол А» 16-18 
від 29.03.18р. з курсу «Охорона цраиі-загальний куре»; протокол Ае 3-18 від 31.01.2018р. з курсу 
НПАОП 0.00-1,15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»). 
прЬяище. ім'я № по батькові осіб, аідпоаідшїьиих з» догризання вимог гтконодавсгаа і питань охорони праці та промислової 

безпеки.
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Наказом підприємства № 1/от від 30.03.2018р. створено службу з охорони праці та призначений 
заступник директора Якимчук Н.С. виконуючим функції служби охорони праці (в порядку сумісництва). 
Наказом № 3/от від 02.04.2018р. затверджені інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, 
Положення про службу охорони прані, Положення про навчання з питань охорон праці, Перелік робіт 
підвищеної небезпеки, Программу проведення спеціального навчання з питань охорон праці. Робітники 
підприємства проходять навчання з питань охорони прані, спеціальне навчання з питань охорони праці та 
інструктажі з питань охорони праці у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». На зборах трудового колективу 
обрано уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці ПП «ТЕХМАЙДАНЧИК» 
(протокол засідання трудового колективу ПП «ТЕХМАЙДАНЧИК» №1 від 30.03.2018р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони прані, наказ № 14/от від 
03.04.2018р. (склад: голова- директор Печериця В.Г., члени комісії: Якимчук Н.С. -  заступник директора, 
Третьяков М.В. - виконроб). Всі члени комісії пройшли перевірку знань у комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання 
на базі ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»: протокол № 16-18 від 29.03.18р. з 
курсу «Охорона праці-загальний курс»; протокол № 3-18 від 31.01.2018р. з курсу НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; протокол № 12/2-18 від 
21.03.2018р. з курсу НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони прані під час роботи з інструментом та 
пристроями»; протокол № 12-18 від 21.03.2018р. курс НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» .

Перевірку знань з питань охорони прані та НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» та НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» робітники ПП «ТЕХМАЙДАНЧИК» пройшли у комісії підприємства 04.04.2018року (протокол 
№ 1 від 04.04.2018р.). Відповідно до інших видів діяльності (виконуваних робіт) працівники ПП 
«ТЕХМАЙДАНЧИК» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з НПАОП «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 2 від 04.04.2018р.).

наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
матеріально-технічної бази.

Працівники ПП «ТЕХМАЙДАНЧИК» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та 
проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

На підприємстві наказом № 10/от від 03.04.2018р. створена комісія з випробуваннь засобів захисту 
від падіння з висоти, знімних вантажозахоплювальннх пристроїв, драбин. За результатами останніх 
випробувань всі засоби захисту від падіння з висоти, знімні вантажозахоплювальні пристрої та 
драбин визнані придатними до експлуатації (пояси лямочні комбіновані ЗПЛ-К -  3 од., Акт 
випробувань №1-18 від 04.04.2018р.; драбини -  1 од., Акт випробувань № 2-18 від 04.04.2018р.).
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Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки. 
В офісному приміщенні обладнано куток з промислової безпеки та охорони праці, в наявності: наглядні 
плакати, в електронному варіанті посібники з промислової безпеки та охорони праці, доступ через 
інтернет до бази чинної законодавчої, нормативної та технічної документації, необхідної для виконання 
господарської діяльності, в т.ч. робіт з підвищеною небезпекою (Закон України «Про охорону праці»; 
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»; Закон України “Про 
пожежну безпеку”; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення»; Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; Закон України «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності»; Закон України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у 
сфері господарської діяльності»; Кодекс законів про працю; НПАОП 0.00-4.09-07. Типове положення про



комісію з питань охорони праці підприємства; НПАОП 0.00-4.11-07. Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці; НПАОП 0.00-4.12-05. Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; НПАОП 
0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці; НПАОП 0.00-8.24-05. Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою; НПАОП 00.0-6.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві; НПАОП 0.00-4.01-08. Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці підчас роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 45.2-7.02-12 
ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»).

/б._________0§_______ 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі 
територіальному органі Д ер ж п р ац іл ^ ^

обліку суб'єктів господарювання у
18 р. Уь & У /ІЇ/? '''? /

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.".


