
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки. 

Відомості про роботодавця 

Фізична особа-підприємець Волощук Михайло Карлович 
повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця; 

59431 Чернівецька область Заставнівський район село Митків вулиця 
Кобилянської будинок 1-Б -

місцезнаходження юридичної особи, або серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання; 

Індентифікаційний код 2147212176; КВЕД-43.21 Електромонтажні роботи 
код платника податків згідно з ЄДН1ЮУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, номер облікової картки платника податків; 

у разі потреби — відокремлений підрозділ, який виконуватиме роботи г|ідвищеної 

небезпеки або експлуатуватиме машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки; 

тел./факс 095-4734820 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

59431 Чернівецька область Заставнівський район село Митків вулиця 
Кобилянської будинок 1 -Б та за місцем виконання робіт 

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

та механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

Інформація про наявність договору добровільного комплексного страхування 
ПАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» №600.17.1626381 від 16.10.2019р. 

найменування страхової компанії; 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі; 
4 *»• Г: • 

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

проводився У '-іі^-Л^іШ; 
(дата проведення аудиту) В* 

Я, Волощук Михайло Карлович ' _ _ 
(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, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: 

1. Роботи підвищеної небезпеки, а саме: 
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м. (п.З додатку 6 Порядку). 
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах (п.5 додатку 6 Порядку). 
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій (п.6 додатку 6 Порядку). 



- Роботи верхолазні (п. 11 додатку 6 Порядку). 
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п.12 додатку 6 

Порядку). 
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 

підйомників (п.21 додатку 6 Порядку). 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 

2. Технологічні транспортні засоби, а саме: 
-ЗИЛ-131 Вантажний буровий - С Реєстраційний номер СЕ5341ВІ Дата реєстрації 
30.03.2017р. Рік виготовлення 1987 Країна виробник СРСР 

підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без 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) 

Інші відомості ^ 

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 21.02.2018р. 

2. Витяг з реєстру платників єдиного податку №214712176 від 
01.04.2018р. 

3. Штатного розпис ФОП Волощук М.К. 
4. Нормативні акти необхідні для проведення робіт. 
5. Наказ №1 від 03.01.2018р. «Про призначення особи відповідальної за 

електрогосподарство та його заступника». 
6. Наказ №2 від 03.01.2018р. «Про затвердження посадової інструкції 

особи відповідальної за електрогосподарство». 
7. Наказ №3 від 03.01.2018р. «Про затвердження «Положення про 

службу охорони праці». 
8. Наказ №4 від 03.01.2018р. «Про затвердження «Положення про 

порядок проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці і 
пожежної безпеки». * * * л 

9. Наказ №5 від 03.01.2018р. «Про створення комісії для перевірки 
знань по охороні праці і пожежної безпеки». 

10. Наказ №6 від 03.01.2018р. «Про призначення відповідального за 
видачу наряду-допуску на виконання робіт з експлуатації електроустановок». 

11. Наказ №7 від 03.01.2018р. «Про призначення відповідального за 
проведення оперативних переговорів з ПАТ ЕК «Чернівціобленерго». 

12. Наказ №8 від 03.01.2018р. «Про створення постійно діючої комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці». 

13. Наказ №9 від 03.01.2018р. «Про відповідальність за ведення 
виконавчої документації на об'єктах будівництва». 

14. Наказ № 10 від 03.01.2018р. «Про направлення працівників на 
проходження попереднього і періодичного медичних оглядів працівників». 

15. Наказ № 11 від 03.01.2018р. «Про розробку та введення в дію 
нормативних актів з охорони праці». 

16. Наказ №12 від 03.01.2018р. «Про призначення відповідальної особи 
за справний стан та безпечну роботу з електроінструментом». 



17. Наказ № 13 від 03.01.2018р. «Відповідальність за недопущення 
сторонніх осіб на об'єкти будівництва». 

18. Наказ №14 від 03.01.2018р. «Проведення навчання та перевірки 
знань працівників на знання нормативних актів з охорони праці, інструкцій з 
охорони праці та інших нормативних актів». 

19. Наказ № 15 від 03.01.2018р. «Про призначення відповідальної особи 
за безпечне проведення робіт на висоті». 

20. Наказ № 16 від 03.01.2018р. «Про призначення відповідальної особи 
за безпечне проведення робіт на ЗИЛ-ІЗІ вантажний буровий - С. 

21. Посвідчення, що підтверджує навченість директора - Волощука 
Михайла Карловича - посвідчення №0967-19, та протоколу засідання комісії з 
перевірки, знань з питань охорони праці №41 від 25.10.2019 
р. про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання Законів і 
нормативних актів з охорони праці, електро- та пожежної безпеки, НПАОП 
0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Посвідчення видано ДП «Чернівецький експертйо-технічний центр 

| Держпраці». 
! 22. Перелік засобів індивідуального захисту, які використовуються при 
І виконанні робіт підвищеної небезпеки. 
1 23. Перелік інструкцій з охорони праці в кількості 5 шт. 
І 24. Інструкція машиніста-бурильника. 
1 25. Перелік посадових інструкцій в кількості 3 шт. 
І 26. Перелік положень та програми навчання з охорони праці в 
| кількості 4 шт. 
І 27. Перелік журналів з охорони праці, в кількості 5 шт. 
! . . . 
| Кількість будівель і споруд (приміщень) кількість виробничих об'єктів: 
| Адреса промислового виробництва: 59431 Чернівецька область 
1 Заставнівський район село Митків вулиця Кобилянської будинок 1-Б. 
! Будівель- 1шт. 
1 . 
| Забезпечення засобами індивідуального захисту: 
І 

№ 
? п/п 

, Назва та тип 
обладнання 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
штук 

Власник 

! 

! 

Розподільчі 
пристрої понад 

1000В 

1 1 І 

Діелектричні 
рукавички 

шт. 2 Власні 

і 2' 
І * 

Діелектричні боти шт. 1 Власні 

І 3. і? 

І \ 

Переносні 
заземлення ЮкВ 

шт. 2 Власні 



4. Плакати і знаки 
безпеки 

(переносні) 

шт. 4 Власні 

5. Захисні окуляри шт. 4 Власні 
6. Спецодяг шт. 4 Власний 

9 

I 

1. 

Розподільчі 
пристрої 

напругою до 
1000В 

1. Шкажчики 
напруги 

шт. 2 Власні 

; 2. 
і 6 

Ізольовані кліщі шт. 2 Власні 

і 

І 3 -
6. 

Діелектричний 
килим або 
ізольована 
підставка 

шт. 2 „ Власні 

• 4-і Переносні 
заземлення 

шт. 2 Власні 

і 5. 
I. ї ї 

Інструмент 3 
ізольованими 
рукоятками 

шт. 2 Власні 

I 6. 
І 

Каски ! шт. 4 Власні на кожного 
працівника 

!' 7-
1 

Респіратори шт. 2 Власні 

І 8. Запобіжний1 

монтерськи пояс 
шт. 4 Власні 

ї І 

і 

Засоби 
індивідуального 

захисту від 
падіння з висоти 

і ь Страхувальні 
канати 

шт. 2 Власні 

і 2. 
і « 

Запобіжні 
верхолазні 
пристрої 

шт. 2 Власні 

3 1 
А 
А 

Уловлювачі з 
вертикальним 

канатом 

шт. 2 Власні 

4. 

І і 
г 1 

Огородження шт. 10м. Власні 



Знаки безпеки шт. Власні 

6. Верхолазне 
спорядження 

шт. 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». 

Ю.НПАС)П 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 зйань 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 охорони 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 електроустановок». 
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 спеціальних установок». 



Про відповідальність за надання в достовірних даних попереджений. 

Дата £><г. ж р ж о * . 

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

Дата / З л о л о № 77. Я О . М 

ІІЬ1 


