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Д ЕК Л А РА Ц ІЯ
щп^ідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: Фізична особа —підприємець
Довгань Володимир Станіславович
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з

24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Поштова. 44а_________________________
ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця:

Реєстраційний номер платника податків
Паспорт
виданий
Ладижинським МС УДМС України у Вінницькій області
виданий 26.06.2014 року_______________________________________________________
прізвище, ім'я та, по батькові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання номер облікової картки платника

Код ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ згідно КВЕД 43.29 - інші будівельно-монтажні роботи
податків ( не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

Довгань Володимир Станіславович - ФОП___________________________________
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової

т.

_____________________________________________
служби і мають відмітку в паспорті);номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти;

територія Вінницької області___________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____
(дата проведення аудиту )

я,Довгань Володимир Станіславович____________________________________________
(прізвище,

ім'я

та

по

батькові

керівника

юридичної

особи

або

фізичної

особи

-

підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної баз»та умов праці_
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка

вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1.3м
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

2 робочих місця (2 ЧОЛ.), в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм:

монтажник - 1 робоче місце (1 чол.);
покрівельник - 1 робоче місце (1 чол.).
Інші відомості:
ФОП - Довгань В.С. пройшов навчання та перевірку знань з
(прізвище, ім’я по батькові осі, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

наступних дисциплін: Законодавство України про охорону праці,
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
з питань охорони прац, експлуатаційної докуменгації, засобів індивідуального захисту,

вище 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила охорони праці під час виконання робіт на
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
(посвідчення №134-13 від 19.03.2017р. протокол №134)
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Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з
питань охорони праці.
Монтажник Шарай Р.С. пройшов навчання і виявив потрібні знання пройшов
навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: Законодавство України про охорону
праці, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
вище 1000В (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила охорони праці під час виконання робіт на
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
(посвідчення №134-14 від 19.03.2017р. протокол №134), видане МКП «ПІК».
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок
роботодавця навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. На
підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не
пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
На підставі Типового положення про розробку інструкцій введені в дію наступні
інструкції:
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці №1;
- інструкція з охорони праці для монтажника №2;
- інструкція з охорони праці для покрівельника №3;
- інструкція з охорони праці для працюючих на висоті №4;
- інструкція по охороні праці при виконанні робіт на приставних драбинах №5;
- інструкція по наданню першої медичної допомоги при нещасних випадках №6._____
Працівники забезпечуються згідно норм безкощтовно спецодягом, спецвзуттям
та інщими 313. Всі працівники своєчасно забезпечуються необхідними засобами
індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм.
*
Роботи,що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою
пристроїв - приставних драбин,стрем’янок, рятувальних та запобіжних поясів, кігтів,
лазів, підмостів (риштувань), які у встановлені терміни проходять випробування та
огляди,перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, підмостів (риштувань), стрем’янок, лазів,
кігтів, рятувальних та запобіжних поясів по кожному цеху, які застосовуються при
виконанні робіт на висоті (таблиця№1, та засоби індивідуального захисту, які
застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):
Таблиця№1
Найменування
кіль-сть (шт.)
Рятувальні пояси
Запобіжні пояси
Приставні драбини 5м

2
2
1

№п/
п
1

Посада

Назва 313

Кіл-ть

1 щт.
Костюм х/б
1 шт.
Чоботи робочі
1 шт.
Ж-ти сигнальні
1 пара
Каски захисні
1 пара
Окуляри зах-ні
1 пара
Діелектричні рукавички
1 шт.
Сумки монт-кі
2 пари
Рукавиці х/б
1 шт.
Костюм х/б
2
покрівельник
1 шт.
Чоботи робочі
1 шт.
Ж-ти сигнальні
1 пара
Каски захисні
1 пара
Окуляри зах-ні
1 пара
Діелектричні рукавички
1 шт.
Сумки монт-кі
2 пари
Рукавиці х/б
Засоби колективного захисту: плакати та знаки безпеки в кількості 4 шт.
Нормативно-правова база:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
3. ЬШАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок прове^^ення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці».
5. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
7. НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
8. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
( застосування) машин,механізмів,у статкування підвищеної небезпеки».
9. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.
10. Пращіла безпечної експлуатації електроустановок.
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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.".

