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відповідності м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї бази в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь охорони праці 

Відомості про роботодавця ФОП Медвідь Софія Ярославівна 
(для юридичної особи: кайменування юридичної особи, 

80380, Львівська обл., Жовківський район, с.Гряда 

2333615629 . Медвідь Софія Ярославівна 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

097 98 11 703 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

на об'єктах замовника згідно укладених договорів 
місце 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 
Згідно додатку 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності субєктів 

господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 
16.11.2002 року у ФОП Медвідь Софія Ярославівна страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не 

ПРОВОДИТЬСЯ, у зв'язку з тим що, ФОП Медвідь Софія Ярославівна не являється об'єктом підвищеної небезпеки 
(найменування с фахової компанії,с'фок дії с фахового полісу, номер і дага його видачі) 

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

(дата проведення аудиту) 

Я, керівник Медвідь Софія Ярославівна 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця) 

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

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мапниг механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
номер партії, дага виготовлення, країна походження, які виконуються гаУабо експлуагуються (застосовуються) без офимання 

КІЛЬКІСТЬ робочих місць: З, на яких існує підвищений ризик виникнення травм З 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

кількість будівель і споруд (приміщень): 1 
на яких існус підвищений ризик вішнкнення травм, будівель 

виробничих об'єктів (цехів, дільниць. СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ): О 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, сфуктурних підрозділів) 

Інші ВІДОМОСТІ 
Директор Медвідь с я . пройшла перевірку знань Законів України «Про охорону праці»; Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів України; Правил пожежної безпеки; Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності»;електробезпеки; виробничої санітарії та інших нормативно-
правових актів в атестаційній комісії ПП «Агроенерго». 

Начальник електротехнічної лабораторії (ЕТЛ) Литвин Б.П. пройшов перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці»; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів України; Правил пожежної безпеки; 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;електробезпеки; виробничої санітарії та інших 
нормативно-правових в атестаційній комісії ПП «Агроенерго». 

Начальник електротехнічної лабораторії (ЕТЛ) Литвин Б.П. пройшов перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці»; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів України; Правил пожежної безпеки; 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;електробе^оки; о^^ |̂̂ ^ і̂|̂ ]|̂ [|̂ |̂ '|[̂ с̂̂ щуаш^^ 
нормативно-правових в атестаційній.комІ£ІЇ ПХ^ ^ 

ЦЕНТЩДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ М.ЛЬВОВА 

від 
Адмініаратор Миць Олеся 



Майстер лабораторії (ЕТЛ) Мех Р.Б. пройшов перевірку знань Законів України «Про охорону праці»; Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів України; Правил пожежної безпеки; Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності»;електробезпеки; виробничої санітарії та інших нормативно-
правових в атестаційній комісії ПП «Агроенерго». 

Наказом №10-ОП від 24.05.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у працівників 
підприємства. Голова комісії ~ ФОП Медвідь СЯ. та члени комісії: начальник ЕТЛ Литвин Б.П.; майстер Мех Р.Б. 
пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту України; Правил 
пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; Наказу «Про 
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил на;[^ання домедичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів в атестаційній комісії 
ПП «Агроенерго». 

Наказом № П-ОП від 24.05.2019 р. призначено відповідальним електрогосподарство - Литвин Б.П. який пройшов 
перевірку знань з електробезпеки в атестаційній комісії ПП «Агроенерго». 

Працівники електротехнічної лабораторії (ЕТЛ) пройшли перевірку знань з електробезпеки а атестаційній комісії 
ПП «Агроенерго». Начальнику ЕТЛ Литвину Б.П. та електромонтеру Воробйову О.О. підтверджена V група з 

електробезпеки, а майстру ЕТЛ підтверджена IV група з електробезпеки. 
Наказом № 05-ОП від 10.04.2019 р. призначено відповідальним за метрологічне забезпечення та стан ЗВТ -

начальника ЕТЛ Литвина Б.П. 

Наказом № 06-ОП від 10.04.2019 р. призначено відповідальним за видачу нарядів-допусків - начальника ЕТЛ 
Литвина Б.П. • 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань 

Наказом по підприємству № 01-ОП/К від 09.04.2019 р. створено службу з охорони праці, 
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці. 

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на 
професії. Наказом № 03-ОП від 09.04.2019 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві. 

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці 
згідно НПАОП 0.00-4;12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, 
позапланового, цільового інструктажів. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництва з експлуатації), на обладнання для 

виконання робіт підвищеної небезпеки. 
експлуатаційної документації. 

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом. 
шдивідуального захисту. 

спеціальним ВЗУТТЯМ та іншими засобами 

засобів індивідуального захисту. 
Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується на .роботи підвищеної 

небезпеки, які декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які 
декларуються. 

Приміщення ЕТЛ забезпечує проведення вимірювань та.випробувань і відповідає санітарним і пожежним нормам. 
Для оформлення та зберігання результатів вимірювань та випробувань в наявності є необхідна оргтехніка та 
архів. 

Підпри£й^і^Й^^^^авчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань 

і̂ тивно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

_Медвідь СЯ. 

Декларація зареєстрована у журналі обліку еу '̂єкті̂ ^ госіЩгі|ШїШРЗ^^ 
,,нівгькій області 

Примітки: 1. Фізична особа - підпри( \іець сПюїМГ іі1;іпїїсой̂ 'ігійаТрі 
Порядку *̂  

(Ініціали та прізвище) 

;риторіальному органі Держпраці ^3 Т^і^^^ 

(оіішіьних даних з метою забезпечення виконання-вимог 

видачі дозволів на виконання робії гіглжППсТюПкчТеТмсюГіа на сксімуаіацію (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 прийнята та повідомили про це відповідному органу державної іюдагкової счужби і мають відмітку в 
паспорті.". ' ' -. > 


