
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Найменування фізичної особи -  підприємця: Дробот Олександр Степанович 
Серія і номер паспорта, ким і коли виданий: СР 610721, Рівненським МВ УМВС 
України в Рівненській обл. від 23.07.1993року.
Місце проживання : 333004. м.Рівне,вул.Ак.Малиновського,! 1 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2475104733 
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 61-16-31, еІеШгіт 
гуСфикг Иеі
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35331, Рівненська 
область, Рівненський район, с.Городок, вул Б.Штейнгеля, ЗА
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПАТ СК «Арсенал»,договір № 79/33 від 15.06.2018p.no 15.06.2019р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не
проводився.

Я, Дробот Олександр Степанович-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: 

Технологічні транспортні засоби (п.5, дод 7) -1шт
Найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

тип або марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та /або експлуатуються (застосовується) без отримання 
відповідного дозволу: __
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Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

При роботах на технологічних транспортних засобах -  1 роб. місце 
Кількість будівель і споруд (приміщень):

- Будівля виробничого корпусу-1
- Будівля адміністративний корпусу -1;

Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
-Цех по виробництву поліетиленової плівки та виробів з неї;

Інші відомості:
В ФОП Дробот О.С.наказом № 2-ОП від 03.01.2019р. Функції служби охорони 

праці покладено по сумісництву на інженера з охорони праці Горчак Любов 
Петрівну. Наказом № 9 від 30.11.2017р. затверджено положення про службу 
охорони праці, положення про систему управління охороною праці на підприємстві,



положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Інформація про інструкції:
В ФОП Дробот О.С.розроблені та затверджені наказом керівника 

підприємства посадові інструкції про права, обов’язки посадових осіб з питань 
охорони праці та відповідальність за покладені на них функції, а також інструкції з 
охорони праці по професіях згідно штатного розпису (№ ІО-ОП від 01.12.2017р.)

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та 
реєстрації інструктажів на робочому місці з охорони праці, журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці та обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал 
перевірки, огляду та обліку 313, журнал технічного огляду навантажувачів. 
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці: 

В ФОП Дробот О.С. працівники які допускаються до заявленого виду робіт 
пройшли спеціальне навчання та перевірку знань безпечних методів роботи. 
Розроблені програми та плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, які затверджені наказом № 16-ОП від 22.01.2019р.

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та 
інструктажів на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал перевірки, огляду та обліку 313, 
журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями, журнал 
приймання та огляду риштувань помостів, журнал видачі та повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

На підприємстві згідно наказу № 9 від 03.01.2019р. призначено особу 
відповідальну за справний технічний стан та безпечну експлуатацію навантажувачів 
директора з виробництва Шуміна М.І.

Відповідно до наказу за № 1-ОП від 03.01.2019р. створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії: ФОП -  Дробот О.С.
Члени комісії:
- інженер з охорони праці -  Горчак Л.П.
- директор з виробництва -  Шумін М.І.

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії -  ФОП Дробот О.С., перевірка знань з охорони праці, 
посвідчення № 2318-88-17від 30.06.2017р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 5343-118 
від 26.06.2017р.Дії група допуску з електробезпеки, Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів, Правила охорони праці під час вантажно -  
розвантажувальних робіт № 459-12-19 від 08.02.2019 року.

Члени комісії:
Інженер з охорони праці Горчак Любов Петрвна, перевірка знань з охорони праці, 

посвідчення № 4104-134-16 від 03.11.2016р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 3263- 
1205 від 31.10.2016р., IV група допуску з електробезпеки, Правила охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів, Правила охорони праці під час вантажно -  
розвантажувальних робіт № 455-12-19 від 08.02.2019 року.

Директор з виробництва Шумін Микола Іванович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 4448-145-16 від 18.11.2016р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 
3779-116-18 від 29.08.2018р., V група допуску з електробезпеки, Правила охорони



праці під час експлуатації навантажувачів, Правила охорони праці під час вантажно 
-  розвантажувальних робіт № 478-12-19 від 08.02.2019 року.

Експлуатаційна документація:
В ФОП Дробот О.С. технологічні транспортні засоби зареєстровані відповідно 

до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пройшли державний 
технічний огляд 20.02.2019 року (ДП «Тернопільський ЕТЦ»).

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці (Протокол № 10 від 22.01.2019року) 
мають відповідну кваліфікацію, медичний огляд та психофізіологічну експертизу, 
висновки позитивні.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ФОП Дробот О.С. працівники, які працюють на роботах з підвищеною 

небезпекою , згідно наказу № 5 від 10.10.2018р. забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям (костюм бавовняний, черевики шкіряні,рукавиці комбіновані) та 
засобами індивідуального захисту (каска, сигнальний жилет) відповідно до 
особистої картки обліку та «Положення про порядок забезпечення працівників 
с їм взуттям та іншими засобами індивідуального

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в 
Управлінні Держпраці у Рівненській області

Дробот О.С.
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