
, Додаток 8
до І Іорядку
(в редакції іюсіанови КМ У піл 07.02.2018 р. №48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності матсріально-техіачної бази роботодавця вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Мале приватне підприємство «ІДЕЯ». 88000. Закарпатська область, м. Ужгорол.
(ДЛЯ юридичної особи: иаймснувяпия юридичної особи,

______вулиця Болгарська, будинок 10Б, код СДРПОУ 20446778, директор Анікін Григорій Юрійович______
м ісцезнаходаетія, к о д зп л н о з€ Д Р І1 0 У . гі|)і:?8тце. ім'я та по батькові керівника,

________________ Я/факс (+38 0312) 66-00-63, (+38 0312) 61-28-63, e-mail: Office@idea.uz.ua________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пош пі; 

а ія  фізичної осо<їи підпригмця: пріш иш е, ім 'я  та по батькові, серія і номер маснорта.ким і ко.пи виданий, місце прожнвання, ресеграиійний номер 

облікової карітси платника податків, но.чер іе.ісфоііу. телефаксу, адреса е.тек-фонної ііош іи;

__________________інд. 88000, Закарпатська обл., м. Ужгорол, вул. Болгарська, буд. 10Б.__________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 1-а/або ексіиіуаі аиії (застосуванію) машин, ме.хаиізмів, уегаї кокання підвищеної небезпеки)

^ ін ф орм ац ія  про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед трегіми особами стосовно 
відшкодування нас.іідків можливої шкоди

(найменування стра.хової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту' з охорони праці

(дата проведення аудит)')

Я, директор малого приватного підприємства « І Д Е Я »  Анікін Григорій Юріііович___________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  підпригмця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність та/або матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законо
давства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; _____________________________________________

(найменування виду робіт

____________ Додаток 6. до Порядку, п.6. Роботи, що виконуються Ш вйббті їїбнад 1,3 ШТра.____________
підвищеної небезпеки га/'або мшііин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, гин або марка (за наявності), номер партії дата .чіець, виготовлення, 

країна походження, які виконукнься та/'або експлуатуються (застосовуються) без офи.чання вілпопідногодозволу; кількість робочихмісш., у то м у  числі тих,

__ ;:а яких icHvf підвищений ризик виникнення травм, будіве.пь і споруд (приміщень), виробничих oö'< іггів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Па підприємстві у відповідності НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про порядок проведен-
(прізвищс, ім 'я га по батькові осіб, відповідальних за дотримаміїя вимог законолавства з питань охорони праці іа  ііромнелової безпеки; наявнісіт.

ня навчання і перевірки знань з питань охорони праці» створена наказом № 020П  від 07 вересня 2018 р.
служби охорони праці, інструкцій, ін(|к>рмаиії про проведення навчаиЕ ія т а  інсірукіаж у з питань охорони праці, експ.'іуатаційної доку.меніації.

комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі: голови комісії - директора МПП « І д е я »
засобів інливідуального захисту-', порматипііо-ііравовоїта матеріально-тсхнічіюї бази, навчіиьно-меїодичного забезпечення)

Анікіна Г р и г о р ія Юрійовича посвідчення №№00615 та представників комісії - інженера з транспорту Макара 
Володимира Юрійовича посвідчення №00616. механіка Радько Сергія Володимировича посвідчення №00617 від 
27 серпня 2018 року видані ТОВ «Учбовий курсовий комбінат». Для забезпечення безпечного виконання робіт на 
висоті розроблені інструкції з ОХОРОНИ праці для професій та видів робіт, які затверджені наказом № 0500 від 07 
вересня 2018 року «про затвердження інструкцій з охорони праці» та наказом № 0160П від 17 вересня 
2018 року «про організацію робіт на висоті», зокрема: №11 з електробезпеки для працівників №13 при 
виконанні робіт на висоті. №16 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт вантажо
підіймальними кранами. №19 з надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках. №20 
при виконанні слюсарно-ремонтних робіт. №21 під час виконання робіт із технічіюго обслуговування 
устаткування та конструкцій мостових кранів. №22 під час виконання робіт у діючих електроустановках. 
Нормативно-правові акти з охорони праці, затверджені на підприємстві наказами №040П від 07 вересня 
2018 року, а саме: Програма та інструкція проведення вступного інструктаже^ з питань охорони праці. 
Положення ПРО службу з охорони праці. Положення про навчання з питань охорони праці. Програма

mailto:Office@idea.uz.ua


навчання з питань охорони праці для працівників зайнятих на об’єктах оптової торгівлі. Програма 
проведення стажування (дублювання). Положення про забезпечення працівтків спеціальним одягом, 
взутгям та інших засобів ігщивідуального захисту. Положення про роботу уповноваженого трудового 
колективу із питань охорони праці. ІТоложення про систему управління охороною праці. Положення про 
порядок виконання робіт підвищеної небезпеки, на які потрібно видавати наряд допуск. Положення про 
організацію безпечного виконання робіт на висоті. Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті 
призначений механік Радько Сергій Володимирович, який пройшов навчання та перевірку знань по НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Новоприйняті працівники до 
початеу самостійної роботи проходять стажування протягом семи робочих днів. Відповідальним за 
проведення стажу'вання -  механік Радько С.В. Стажування проводиться за програмою проведепня 
стажування, яка затверджена наказом № 040П від 07 вересня 2018 року. Після закінчення стажування та при 
задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом працівник допускається до 
самостійної роботи, про ию робиться запис у «Журналі реєстрації' інструкга>і<ів з охорони праці на робочому 
місці». З працівниками, які допущені виконувати роботи підвищеної небезнеки. проводяться щоквартальні 
інструктажі з питань охорони прані. Організовано наказо.м № 090П від 07 вересня 2018 року «Про 
організацію проведення медичних оглядів для працівників». Наказом №013011 «Про забезпечення 
працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами іпдивідуатьного захисту» від 07 вересня 2018 
року працівникам заведені особисті картки обліку видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту' згідно встановлених Норм. Для  забезпечення безпечного виконання робіт на 
висоті виданий наказ №0160П «Про організацію виконання робіт на висоті» від 17 вересня 2018 рс , 
Працівники, які допутцені до виконаїїня робіт підвищеної небезпеки, пройтнли спеціальне навчання та 
мають квал^ікаційні посвідчення на право виконувати відповідні роботи підвищеної небезпеки. До 
виконання робіт на висоті допущені працівники згідно «Переліку працівників, які допущені до виконання 
робіт на вЦ;(|)ті».
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Примітки; ]. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпе* ч та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткования підвищеної небезпеки. .

2, Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомгаи про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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