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ДЕКЛАРАЦІЯ
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 Міхєєв Валерій Віталійович,________________
паспорт серія АЕ №912898 виданий Синельниківським МРВ УМВС України в
Дніпропетровській області 20.11.1997р.,____________________________________
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта,ким і коли виданий,

52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Миру, буд.26,кв. 66,
місце проживання,

2745009459, тел. (067) 279-70-44, E-mail: mihey260275@gmail.com______________
реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Миру. буд.26,кв. 66________
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_
___________________________ не укладався________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
___________________________ не проводився_______________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Міхєєв Валерій Віталійович________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові 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, устаткування підвищеної небезпеки:
обстеження, ремонт та чищення димарів, повітроводів________________________
(найменування виду робіт

__________ роботи, що виконуються на висоті 1,3 м_________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

___________________________ 4 робочих місця_____________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

в тому числі 4 робочих місця на яких існує підвищений ризик виникнення травм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

_____ офісне приміщення знаходиться за адресою О.Гончара буд.20___________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

_____ складське приміщення знаходиться за адресою О.Гончара буд.20_________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Наказом №26 від 03.01.2018р Житченко І.В. призначена
відповідальною особою за технічний стан обладнання та наказом №28 від
03.01. 2018р за безпечне виконання робіт на висоті, під час виконання пічних
робіт та під час чищення. Наказом №29 від 03.01.2018р. функції служби з
охорони праці Міхєєв В .В. поклав на себе.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві наказом № 27 від 03 січня 2018 року розроблені та
затверджені: Інструкція №1 з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
Інструкція №2 з охорони праці під час виконання пічних робіт; Інструкція
№3 по експлуатації, перевірці, ремонту димових і вентиляційних каналів для
відведення продуктів згоряння газу в житлових будинках.
_____________
Працівники ФОП Міхєєв В.В. пройшли навчання з питань охорони праці
в Навчальному комбінаті «Дніпробуд», а перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області:______________________
Загальний курс «Охорони праці»:_______________________________________
Міхєєв Валерій Віталійович, Житченко Ірина Віталіївна, Міхєєва Галина
Опанасівна (протокол №730 від 19.04.2018 року)._________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»:__________
Міхєєв Валерій Віталійович, Житченко Ірина Віталіївна, Міхєєва Галина
Опанасівна (протокол №741 від 19.07.2018 року)_________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на
висоті»:_______________________________________________________________
Міхєєв Валерій Віталійович, Житченко Ірина Віталіївна; Міхєєва Галина
Опанасівна (протокол №269 від 16.02.2018 року)_________________________
Працівники ФОП Міхєєв В.В. пройшли навчання з питань пожежної безпеки
в Навчальному комбінаті «Дніпробуд», наказ № 31 від 03 січня 2018 року, а
перевірку
знань
комісією
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровській області:_____________________________________________
Міхєєв Валерій Віталійович (посвідчення №03106583);____________________
Житченко Ірина Віталіївна (посвідчення №3106618);_________________ •
Міхєєва Галина Опанасівна (посвідчення №03106617)_____________________
протокол №1214 від 25.10.2018 року.____________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

експлуатаційної документації,

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної
небезпеки пройшли навчання в Навчальному комбінаті «Дніпробуд», наказ
№ 32 від 03 січня 2018 року та мають відповідну кваліфікацію
(кваліфікаційні посвідчення), а саме:_____________________________________
Міхєєв Валерій Віталійович, за професією чистильщик посвідчення №4925,
протокол №1035 від 18.09.2018 року; Міхєєва Галина Опанасівна за
професією чистильщик посвідчення №4924, протокол №1035 від 18.09.2018
року; Житченко Ірина Віталіївна за професією чистильщик посвідчення

№6315, протокол №741 від 19.07.2018 року; Міхєєв Валерій Віталійович за
професією печник 4 розряду посвідчення №10546, протокол №1044 від
19.09.2018 року;_______________________________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань з питань
охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», також, у
встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Програми
інструктажів з питань охорони праці переглянуто та затверджено наказом
директора № 27 від 03 січня 2018 року. Завершуються інструктажі
перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів
праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям і
засобами індивідуального захисту, згідно НПАО 0.00-4.01-08 «Положення
про порядок забезпечення працівників одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту». Засоби індивідуального захисту
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального
захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку.
Пояс запобіжний 2ПБ (протокол №33 від 3.01.2018 року). кігті, слюсарний
інструмент; комплект верхолаза (спусковий пристрій, підіймальний пристрій,
карабіни, мотузки), шар -(акт випробування №57 від 4.09.2018)____________
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці
в тому числі: Закон України «Про охорону праці», НПАО 0.00-1.15-07
Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті, НПАО 0.00-1.71-13
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями,
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.004.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
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 нормативних актів, що діють на підприємстві; НПАОП 0.00-7.1112 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників.___________________________________________________________
нормативно-правової та

На підприємстві використовують на об’єктах прилад Термоанемометр Т єбіх)405 -V I заводський № 41527576-604, свідоцтво про повірку вимірювальної
техніки №13-1-7321 від 06.11.2018 року__________________________________
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна
база та навчально-методичне забезпечення, яке відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство
має куточок з охорони праці, обладнаний нагладовими посібниками,
ІУ П П П Н И праці
п п я т т і ттощо
п тттп
плакатами, інструкціями з охорони
В.В. Міхєєв
(ініціали та прізвище)

Л.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному
органі Держпраці
20
горіальному органі,
ч /г

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.” .

