
м. Дніпра

_____

М. ДНШ ]

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «ЯРОВІТ С». 49000, Дніпро-
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

петровська область, м. Дніпро, пр. Героїв, буд.30, прім. 183, код ЄДРПОУ 41922960,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
директор Асін Сергій Петрович, тел. 0675696050, ел. пошта: 6050@ua.fm
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;

роботи виконуються згідно договорів підряду на території Дніпропетровській 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 _
- відсутній_____________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
-відсутній______________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,______ Асін Сергій 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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._______________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 

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

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах)._______

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій.
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ВІДПОВІДНОГО дозволу, кию«,__

_ 4. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.______________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

5.Робот и верхолазні_____ та_____ скелелазні.________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

6._Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти._________________________________________________________ _

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

7. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

8. Зварювальні роботи.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм: 5 робочих місць, з них на 2 існує підвищений ризик виникнення 
травм.

Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об’єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів: договір оренди нежитлових приміщень №6 від 29.03.201S р. 
укладений з ТОВ ДСП «ПОЖТЕХНИКА» за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, вул. Ударників, 54.

Інші відомості -  наказом по підприємству від 20.08.2018 р. №7/ОП призначений 
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони приці та 
промислової безпеки -  заступник директора Штрек С.А., наказом по підприємству від 
22.08.2018 р. №8/ОП введено в дію інструкцію з охорони праці за професіями та 
видами робіт, наказом по підприємству від 22.08.2018 р. №9/ОП

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

створена служба з охорони праці та затверджено «Положення про систему управління 
охороною праці», що містить комплекс положень, заходів та рекомендацій які 
встановлюють єдиний порядок організації роботи з охорони праці, спрямованої на 
створення безпечних і здорових умов праці для працівників. Заступник директора 
(керивник робіт) пройшов начання з питань охорони праці в ТОВ «НКЦ «Моноліт»

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

протокол________ №5/21_________від_________10.05.2018____________________наказом
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

по підприємству від 20.08.2018 р. №7/ОП створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у відповідності до вимог Типового положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань розроблено положення

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

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

також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться 
інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці, в наявності експлуатаційна документація на устатковання 
підвищеної небезпеки, працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами 
видачі, підприємство забезпечено законодавчими та нормативно- правовими актами : 
питань охорони праці.

Наказом № ІО/ОП від 22.08.2018 р. заступник директора Штрек С ./ 
призначений відповідальним за організацію та проведення заходів по забезпеченні 
безпеки праці при:



- виконанні робіт в діючих електроустановках напругою до та понад 1000В;
- виконанні робіт, що виконуються на висоті;
- виконанні робіт ручним електроінструментом;
- виконанні робіт в траншеях, котлованах;
- виконанні зварювальних робіт.

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша 
експлуатаційна документація на устатковання, обладнання, механізми;

Для виконання заявлених робіт мається в наявності наступне обладнання:
- зварювальний апарат IGBT Дніпро-М 250, зав. №0458, 2016 р. в., Україна;
- слюсарний інструмент;
- пояс запобіжний ПБ-3 зав. №054721, 2017 р. в., Україна
- комплект верхолаза (спусковий пристрій, підіймальний пристрій, карабіни, 

мотузки);
- балон з пропаном, інв. №04. 2016 р. в., Україна;
- балон з киснем, інв. №07. 2016 р. в., Україна;
- інструмент з діелектричними рукоятками - 2 комплекти;
- вказівник високої напруги - 1 од.;
- вказівник напруги 6-10 кВ- 1 од.;
- діелектричні боти;
- діелектричні рукавиці;
- вольтметр універсальний, 2016 р. в., Україна;
- різак газокисневий Р1. 2014 р. в., Україна;
- протигаз шланговий ізолюючий ПШ-1 (2017 року виготовлення);
- респіратори.

Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники підприємства 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм 
видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів;

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне 
забезпечення: На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально- 
технічна база та навчально-методичне забезпечення.

ПЕРЕЛІК:
Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки»;

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 
р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 07 лютого 2018 р. №48);

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів;
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;



працюють під тиском;
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників;
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спе

ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці;
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства;
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нор

мативних актів, що діють на підприємстві;
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавця-ми 

охорони праці працівників. . НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». 4.19НПАОП 0.00-1.59-87 «Правил безпеки та безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском»;

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання»;
НПАОП 0.00-1.01-07 «Правил будови та безпечної експлуатація 

вантажопідіймальних кранів». 4.23НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». 4.24НПАОП 40.1 .-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів»;

НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту»;

ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327;

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246. 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій 
забезпечується:

розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, а також розробленими 
порядками проведення робіт;

розробленими технологічними картами, інструкціями та проектами; 
проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх знань і 

навичок безпеки праці з вимогами Положення про навчання працівників з питань 
охорони праці та галузевих норм і Правил;

проведенням для працівників, прийнятих на роботу вступного інструктажу на 
робочому місці з наступною оцінкою реєстрації інструктажів;

забезпеченням працівників необхідними санітарно-побутовими умовами 
(забезпечує замовник);

забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального 
захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у



ідповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України 
«Про охорону праці»') та захисту від можливих негативних впливів природного 
характеру погодних умов. Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до 
замовлених видів робіт.

Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці. 
Підприємство має- -ісуточок з охорони праці, обладнаний наглядовими 

посібниками, плакат^мйГп^грукціями з охорони праці тощо

..... ^
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці^ / "  2 0 ^ р .  №

' у

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.


