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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з п и тан ь

охорони праці
Відомості про роботодавця:

____ ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕН ОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФІРМ А «ГРАФ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_51934, Д ніпропетровська обл., м. К ам ’инське, вул. Миру, буд. 22/15, кв. 33, код згідно з
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника.

ЄДРПОУ 40317387, Осташ  Олександр Петрович, +38(098)329-25-73, А гтад гаС О Іб б ^ п ш Ь ео т
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданим, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

На території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 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 суб'єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 
16.11.2002 року у Товаристві страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не
проводиться, у зв’язку з тим що. Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки._____________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я ,_______________________ Осташ  Олександр Петрович
(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 та промислової безпеки під час виконання таких рооЬ 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: Роботи, що в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1,3 метра (п, 6 дод. 6 у .
Порядку); Зварю вальні роботи (її. 19 дод. 6 до П о р я д к у ) ,___________

_____________ (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або



машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
_ країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

15 робочих місць, з них 12, на яких існує підвищений ризик виникнеш!я гравм __
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_____________будівлі, споруди (приміщення) -  1,____________  __
будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів -  0,
виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 0 ______
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- Наказом № 02/18-011 від 16.11.2018 р. директора Осташа Олександра Петровича 

призначено відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на Товаристві.

- Наказом № 06/18-ОП від 13.12.2018 р. призначено директора Осташа Олександра 
Петровича, відповідальною особою за електрогосподарство та пожежну безпеку у Товаристві, на 
час його відсутності обов'язки покладаються на виконавця робіт Зайченко Юрія Володимировича.

- Наказом № 07/18-ОГ1 від 13.12.2018 р. призначено виконавця робіт Зайченко Юрія 
Володимировича, відповідальною особою за організацію та безпечне проведення робіт підвищеної 
небезпеки у Товаристві, а саме: Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Зварювальні 
роботи, на час його відсутності обов'язки покладаються на директора Осташа Олександра 
Петровича._____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На підставі ч. 2 ст. 15 Закону України «Про охорону праці», функцій служби охорони праці 
можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку, згідно наказу 
№ 03/18-011 від 16.11.2018 р. директора Осташа Олександра Петровича призначено відповідальним 
за виконання функцій служби з охорони праці на Товаристві, який керується в своїй роботі 
посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці Товариства, розробленим на 
основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці, і враховує специфіку 
виробництва, види діяльності та чисельність працівників. їхні умови праці та інші специфічні 
фактори Товариства, визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та права
її працівників відповідно до чинного Законодавства.________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 04/18-011 від 13.12.2018 р. 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке 
розроблено на основі типового з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОГІ» та наказу № 05/18-011 від 13.12.2018 
р. на Товаристві створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних 
центрах.



№
п/п

П різвищ е  
та ініціали

Осташ
Олександр
Петрович

П осада

Директор

Назва  
навчального центру

ФОП МАКАРОВ 
Д.В. 

НАВЧАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР З 

ОХОРОНИ 
ПРАЦІ

№  та дата  
протоколу  
(витягу з  

протоколу)

№ 01.11-18 ОП 
від 09.11.2018 р.

№1.11-18 від 
12.11.2018р.

№18.11-18 від 
15.11.2018 р.

№18.11/18 Е від 
16.11.2018р.

Законодавчі га 
нормативно-правові акти

Законодавство України 
про охорону праці, 

організація роботи з 
охорони праці, 

вибухонебезпека 
виробництва і 

вибухозахист, пожежна 
безпека, електробезпека, 

гігієна праці, 
профілактика 

професійних отруєнь і 
захворювань, надання 

першої допомоги 
потерпілим у разі 

нещасного випадку, 
управління роботами з 

профілактики та 
ліквідація наслідків 

_________ аварій________
«Правила охорони праці 
під час виконання робіт 

на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07

«Правила охорони праці 
під час експлуатації 

вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного 
обладнання» 

НПАОП 0.00-1.80-18 
IV "ПТЕЕС, ПБЕЕС, 

ППБУ, ПОПРІП, 
ПКЕЕ, ПЕЕЗ, 

ПУЕ

група до 
та вище 
1000 В

Зайченко 
Юрій 

Володимирович

Виконавець
робіт

ФОП МАКАРОВ 
Д.в. 

НАВЧАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР З 

ОХОРОНИ 
ПРАЦІ

№ 01.11-18 011 
від 09.11.2018 р.

Законодавство України 
про охорону праці, 

організація роботи з 
охорони праці, 

вибухонебезпека 
виробництва і 

вибухозахист, пожежна 
безпека, електробезпека, 

гігієна праці, 
профілактика 

професійних отруєнь і 
захворювань, надання 

першої допомоги 
потерпілим у разі 

нещасного випадку, 
управління роботами з 

профілактики т а __



№ 2.11-18 
від 12.11.2018 р.

№1.11-18 від 
12.11.2018 р.

№1.11/18 Е від 
08.11.2018 р.

ліквідація наслідків 
_______аварій_______

«С и стем а стандартів безпеки  
праці. О хорон а праці і 
пром ислова безп ек а у  

будівництві»
Д Б Н  А .3 .2 -2 -2 0 0 9 ,

НПАС)I I 4 5 .2 -7 .0 2 -1 2
«Правила охорони праці 
під час виконання робіт 

на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07

ПТЕЕС, ПБЕЕС. 
ППБУ, ПОПРІП, 

ПКЕЕ, ПЕЕЗ, 
ПУЕ

IV
група до 
та вище 
1000 В

№ 01.11-18 ОП 
від 09.11.2018 р.

Чайка Родіон 
Русланович

Комерційний
директор

ФОП МАКАРОВ 
Д.В. 

НАВЧАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР З 

ОХОРОНИ 
ПРАЦІ

Законодавство України 
про охорону праці, 

організація роботи з 
охорони праці, 

вибухонебезпека 
виробництва і 

вибухозахист, пожежна 
безпека, електробезпека, 

гігієна праці, 
профілактика 

професійних отруєнь і 
захворювань, надання 

першої допомоги 
потерпілим у разі 

нещасного випадку, 
управління роботами з 

профілактики та 
ліквідація наслідків 

_________ аварій______

№ 2.11-18 
від 12.11.2018 р.

«С и стем а стандартів  безпеки  
праці. О хор он а праці і 
пром ислова безпека у 

будівн и ц тв і»
Д БН  А .3 .2 -2 -2 0 0 9 , 

Н П А О П  4 5 .2 -7 .0 2 -1 2

№1.11-18 від 
12.11.2018р.

«Правила охорони праці 
під час виконання робіт 

на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07

№1.11/18 Е від 
08.11.2018 р.

ПТЕЕС, ПБЕЕС, 
ГІПБУ, ПОПРІП, 

ПКЕЕ, ПЕЕЗ, 
ГІУЕ

. IV 
група до 
та вище 
1000 В

Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання, має 
відповідну кваліфікацію, досвід та відповідний допуск до безпечного виконання робіт підвищеної 
небезпеки.

Розроблені та введені в дію посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та 
види робіт, в тому числі на виконання заявлений робіт з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно- 
правових актів.



Проходження інструктажів фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається 
дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи
осіб, які пройшли інструктаж._____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Підприємство забезпечено необхідною експлуатаційною документацією з питань охорони 
праці та промислової безпеки в повному обсязі. На устаткування, обладнання та пристрої, які 
використовуються при проведенні заявлених робіт підвищеної небезпеки і знаходиться у власності
Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників.___________

експлуатаційної документації.

Працівники Товариства забезпеченні спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі згідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» га 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проходять технічне 
обслуговування, ремонт, експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників.________ ____________________________________

засобів індивідуального захисту,

Товариство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими 
актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і 
правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт. Підприємство має навчальне- 
методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці 
в повному обсязі. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань 
охорони праці та промислової безщ

нормативно-правової таАще^ІМьШ- & нної бази навчально-методичного забезпечення)

О.П. Остапі
(ініціали та прізвище)

09 січня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ________20^ ^  р. № ,

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (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 прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М № 48 від 07.02.2018}


