
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки. 

Відомості про роботодавця 

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, номер обліковдї картки платника податків; 

небезпеки або експлуатуватиме машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки; 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин 

таімеханізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами ПАТ «Страхова компанія «Універсальний поліс» 
№21/13325/328 від 21.10.2019 р. 

найменування страхової компанії; 

* $ ' 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі; 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит з охорони праці не 

проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я, Бабій Сергій Михайлович 
(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 робіт 

підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, відповідно до Порядку видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та нк ек^луМШІ^'Й^ЗІй^ва^ ля) машин, 
А̂ТПШВІЛ ПОСІЛІ А Д Ш Ш І 

.01 » О^Г 20 





інструкції, інструкції з охорони праці, положення, програми навчання)». 
7. Наказ № 3/ОП від 02.11.2015 р. «Про призначення відповідальної особи 

за електробезпеку та електрогосподарство». 
8. Наказ № 2/ОП від 02.11.2015 р. «Про призначення відповідальної особи 

за виконання робіт на висоті». 
9. Наказ № 4/ОП від 02.11.2015 р. «Про створення енергослужби». 
10. Наказ № 9/ОП від 02.11.2015 р. «Про призначення відповідальної 

особи за пожежну безпеку». 
11. Наказ № 1/ОП від 05.04.2019 р. «Про створення комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці і пожежної безпеки». 
12. Наказ №13 від 30.06.2017 р. «Про направлення працівників на 

проходження попереднього періодичного медичних оглядів працівників». 
13. Наказ № 7/ОП від 02.11.2015 р. «Про відповідальну особу за 

збереження виконавчої та нормативної документації». 
14. Посадові інструкції, затверджені наказами від 02.11.2015р. 
15. Положення з охорони праці - 3 шт. ? 

16. Журнали з охорони праці - 4 шт. 
17. Журнал протоколів перевірки знань Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів. 
18. Журнал обліку та зберігання засобів захисту. 
19. Посвідчення ФОП Бабія Сергія Михайловича №0169-20 від 

28.02.2020 р., та копії протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці №07 про те, що особа пройшла навчання і виявила потрібні 
знання Законів і нормативних актів з охорони праці, електро- та пожежної 
безпеки, вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної 
експлуатації навантажувачів. Посвідчення видано ДП «Чернівецький 
експертно-технічний центр Держпраці». 

20. Посвідчення №02 з електробезпеки від 21,02.2020р. ФОП Бабія 
Сергія Михайловича, протокол №06 від 21.02.2020. Наступна перевірка 
21.02.2023р. У-та група з електробезпеки. 

•• *« * г; -
Забезпечення засобами індивідуального захисту: 

№ 
п/п 

'Назва та тип 
обладнання 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
штук 

Власник 

Розподільчі пристрої понад 1000В 
1. Діелектричні 

рукавички 
шт. 2 Власні 

2. Діелектричні боти шт. 1 Власні 

3. Переносні 
заземлення ЮкВ 

шт. 1 Власні 

4. Плакати і знаки 
безпеки (переносні) 

шт. 4 Власні 



5. Захисні окуляри шт. 3 Власні 
6. Спецодяг ПГГ. 7 Власний 

Розподільчі пристрої напругою до 1000В 
1. Покажчики напруги шт. 5 Власні 

2. Ізольовані кліщі шт. 5 Власні 

3. Діелектричний 
килим або ізольов. 

підставка 

шт. 3 Власні 

4. Переносні 
заземлення 

шт. 1 Власні 

5. Інструмент 3 
ізольован.рукоятками 

шт. 5 Власні 

6. Каски шт. 7 Власні на кожного 
працівника 

7. Респіратори шт. 5 Власні 

8. Запобіжний 
монтерськи пояс 

шт. 2 Власні 

Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти 
1. Страхувальні канати шт. 1 Власні 

2. Запобіжні верхолазні 
пристрої 

шт. 2 Власні 

3. Огородження шт. 20м. Власні 

4. Знаки безїіекй шт. 5 Власні 

5. Верхолазне 
спорядження 

шт. 2 Власне 

Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення: 
1. Закон України «Про охорону праці». 
2. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. №1107 „Порядок видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки". 

3. Наказ № 246 від 21.05.2007 р. Міністерства охорони здоров'я "Про 
затвердження порядку медичних оглядів працівників певних категорій". 

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

5. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями». 



6. НПАОП 0.00-2.01.05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". 
7. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 
8. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці». 
9. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом,спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту». 

10.НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 
праці підприємства». 

11.НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці». 

12.НПАОП* 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 

13.НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці». 

14.НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охфони праці». 
15.НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». 
16.НПАОП 0.03-4.02-94 «Положення про медичний огляд працівників 

певних категорій». 
17.НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановою). 
18.НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». 
19.НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 
20.НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання сцеціальних установок». 

декларації недостовірних даних попереджений. 

Бабій С.М. 
(ініціали та прізвище) 

МП 

Дата 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці. 

Дата О8 ткався МЛО № 77. ЛО, ^ /Уг • ' 
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