
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
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Відомості про роботодавця:
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;
СТОРОЖЕНКО ВАДИМ ЛЕОНІДОВИЧ, паспорт серія АК №789098, виданий Кіровським 

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.. 09.03.2000р.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
Адреса: 49069. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. ВУЛИЦЯ ЕЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА,
будинок 12-В, квартира 24____________________ ___________________________________ _____
Ідентифікаційний код 2673318817 _______________ _____________________ ____________
Телефон: 067-560-44-09, E-mail: 0675604409j@gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
Роботи виконуються на території України згідно договорів

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: 
дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

(найменування страхової компанії, 

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні._____________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

(дата проведення аудиту)

Я. Стороженко Вадим Леонідович,
(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 робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
а саме:
1. Роботи в колодязях, траншеях, котлованах._______ ____________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної
2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понац 2 метри або в зоні розташування______

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
підземних комунікацій.____________________________________________________________ __

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
3. Зварювальні роботи. _____________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

4. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.______________________________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:0675604409j@gmail.com


5. Зберігання балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен).
6.Роботи. що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць —З, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм -  3.
Кількість будівель І СПОРУД -  1. кількість цехів (виробничих підрозділів) -  1.

Інші відомості Стороженко Вадим Леонідович (перевірка знань комісією Головного
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових_______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління__________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпечної експлуатації_____________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів». «Правил пожежної безпеки України», IV група з електробезпеки, допущений
до роботи в електроустановках напругою до 1000 В, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ»
№98-18 від 13 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці_у
Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-
1.76-15. протокол ДП « П р и д н і п р о в с ь к и й  ЕТП» №92-18 від 10 грудня 2018 року; перевірка
комісією Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області знань «Правила
охорони пряпі під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» Н П А О П  0 .00 -1 .81 -

18. протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 2019 року; перевірка
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» №34 від 15січня 2019 року).

Bi nnoRi дальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад
2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій, відповідно до наказу №5 від 27
грудня 2018 року несе особисто Стороженко Вадим Леонідович (перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-
правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці»,_протокол—ДП
«Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки_систем
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від
10 грудня 2018 року).

Відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, 
відповідно до наказу №5 від 27 грудня 2018 року несе особисто Стороженко Вадим
Леонідович (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці___у
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального 
курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 
року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
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знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП 

«Придніпровський ETIJ» №92-18 від 10 грудня 2018 року !
Ri ялові дальність за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, відповідно до 
наказу №5 віл 2 7  г р у д н я  2018 р о к у , несе особисто Стороженко Вадим Леонідович 
(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», 
п р о т о к о л  ДП « П р и д н і п р о в с ь к и й  ЕТП» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області знань «Правил охорони 
пратті під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протокол ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» №34 від 15січня 2019 року). Для роботи на висоті ФОП Стороженко
має пересувні збірно-розбірну будівельну вишку-туру—ВСЦ—250̂ ---- якій—проводяться
периодичні випробування з необхідним записом у відповідному журналі. За ведення 
журналу несе відповідальність особисто Стороженко Вадим Леонідович.

У ФОП Стороженко В.Л. працює атестований електрозварник Панченко Вячеслав 
Миколайович (посвідчення зварника №КВ-19/953-2 від 17.02.2017р., чинне до 17.02.2020pJ  
Допущений до газового зварювання (311); котлів;трубопроводів пара та гарячої води, 
технологічних трубопроводів; систем газопостачання з тиском Р<1,2 МПа; зовнішніх мереж 
та споруд водопостачання та каналізації. Електрозварник Панченко—В,—М.—пройшов 
навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт. Згідно 
наказу №13 від 28.01.2019р. Ф у н к т т ії  служби зварювання покладено на майстра Ткаченко 
В.І.. електрозварнику Панченко В. М. присвоєно особисте клеймо.

Відповідальність за дотримання вимог законодавства_з_питань—охорони—праці—та
промислової безпеки під час виконання обстеження, ремонту та чищення димарів, 
повітропроводів, відповідно до наказу №5 від 27 грудня 2018 року, несе особисто 
Стороженко Вадим Леонідович (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального 
к у р с у  «Охорона прані», п р о т о к о л  ДП «Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 
року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, протокол ДП 
« П р и д н і п р о в с ь к и й  ЕТІІ» №92-18 від 10 грудня 2018 року, перевірка комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «Учбовий комбінат 

«Дніпробуд» №34 від 15січия 2019 року).
У ФОП Стороженко В.Л. пряттюють два атестованих чистильники димоходів, лежаківі  

топок (протокол перевірки знань ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №100 від Зісічня 

2019 року):
-  Погорілий Ю р і й  Олександрович (свідоцтво № 1459 від 31.01.2019 р .);

-  Ткаченко Втталислав Георгійович (свідоцтво № 1458 від 31.01.2019 р.).
Чистильники димоходів, лежаків і топок пройшли навчання і перевірку знань комісією

Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під
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час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» №35 від 15січня 2019 року.

Особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що 
працюють під тиском, відповідно до наказу №11 від 28 грудня 2018 року несе виконроб 
Погорілий Ю.О. (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального 
курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТІІ» №32-18 від 14 червня 2018 
року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
знань «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що праттює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 
2019 року).

Підприємство має договір №2793 від 17 січня 2019 року з ПП «Лінде Газ Україна» на 
постачання стисненого, зрідженого та інертного газу (кисень, ацетилен).

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які 
захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами 
вироблені з негорючих матеріалів.

Балони з горючим газом, що мають башмаки. зберігаються в вертикальному положенні 
в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають батттмаків. 
зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1.5 м. а 
клапани закриті запобіжними ковпаками.

Наказом №6 від 27.12.2018 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
в складі: голова комісії ФОП Стороженко В.Л. (перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з 
ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
№32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки України». IV група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №98-18 від 
13 грудня 2018 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-
1.76-15, протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року, перевірка 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81- 
18, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 2019 року, перевірка 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» №34 від 15січня 2019 року) і члени комісії: виконроб 
Погорілий Ю.О. (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального 
курсу «Охорона праці», протокол ДП « П р и д н іп р о в с ь к и й  ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 
року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
ЗЛИНЬ «Правила о.\(>рони лраі/j u jjj час експлуатації' облаллалля, т о гтаитоє тгітг tucjcpat»



НПАОП 0.00-1.81-18, протокол TOB «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 
2019 року; перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, 
протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №35 від 15січня 2019 року: перевірка 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил 
безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. протокол ДП «Придніпровський 
ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 року) та майстер Ткаченко В.Г. (перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно- 
правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона пралі», протокол ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» №32-18 від 14 червня 2018 року; перевірка комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, шо працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» №39 від 16 січня 2019 року: перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» №35 від 1 Зсічня 2019 року; перевірка комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпеки систем газопостачання» 
НПАОП 0.00-1.76-15. протокол ДП «Придніпровський ЕТЦ» №92-18 від 10 грудня 2018 
року).

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці 
(СУОГО.

Розроблені та введені в дію наказом №2 від 27 грудня 2018 року інструкції з охорони 
праці, у тому числі:

-  інструкція з охорони праці №7 при виконання земельних робіт:
-  інструкція з охорони праці №8 для газозварювальника;
-  інструкція з охорони праці №10 при роботі в замкненому просторі;
-  інструкція з охорони праці №14при експлуатації балонів;
-  інструкція з охорони праці №13 при обстеженні, ремонті та чищенні димарів, 

повітропроводів;
-  інструкція з охорони праці №14 при роботі на висоті та інши.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, яке введено в дію наказом 
№2 від 27 грудня 2018 року. Вступний інструктаж з питань охорони праці, а також 
первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі, проводить особисто Стороженко 
Вадим Леонідович. Розроблені програми навчання та білети для перевірки знань.

Для проведення навчання з охорони праці робітників ФОП Стороженко В.Л. розроблені 
програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності 
журнали з охорони праці:

-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
-  Журнал реєстрації наряд-допусків на виконання будівельних робіт з пілвитттеною

небезпекою;
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-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
-  Журнал реєстрації випробувань засобів захисту від падіння з висоти, засобів 

індивідуального захисту.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з 

Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 
працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних 
роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313 
працівникам загальних професій різних галузей промисловості, а саме:

-  протигаз шланговий ПШ-1 -  2од.;
-  очки зварника;
-  сигналізатор-аналізатор газів «Дозор-С»;
-  індикатор газу ФТ-02В2 та інші.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням в відповідні журнали.

Працівники забезпеченні нормативно-правовими актами з охорони праці, навчально- 
методичним забезпеченням і експлуатаційною документацією.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки, вимогам ДБН А.3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12__«Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві», НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

ФОП Стороженко В.Л. орендує виробниче приміщення за договором №1 від 09 січня 
2018 року з ПП «Пламя» загальною площею 21 м2, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, 
вул. Володарського, буд. 1.

В наявності техніка та обладнання:
-  Зварювальний апарат ІСКРА;
-  Горілка однополум’яна універсальна для ацетиленово-кисневого зварювання типу Г2;
-  Балон кисневий -  2шт;
-  Рукав зварювальний по 20м.п. у комплекті кисневий та ацетиленовий;
-  Клапани безпеки;
-  Набір для технічного обслуговування зварювальних горілок;
-  ТТІітка по металу;
-  Пересувна збірно-розбірна будівельна вишка-тура ВСП 250;
-  Матттинка кутова шліфувальна;
-  Напильник;
-  Вогнегасник;
-  Комплект слюсарного обладнання;
-  Очки зварника;
-  Сигналізатор-аналізатор газів «Дозор-С»;
-  Індикатор газу ФТ-02В2;
-  Протигаз шланговий ПШ-1;
-  Тягомір ТмМП-52;
-  Мотузка з гирею;
-  Ложка для чищення;
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-  Зубило;
-  Снаряд:
-  Лампа в металевої оправі.
Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням наряттів-ПОПУСКІВ. ЗГІЛНО 

Положення про застосування нарядів-допусків. яке затверджене наказом №2 віл 27 гругтня 

2018 року. Наряд-допуск оформлює, п і д п и с у є  та видає, допускає до виконання робіт 
підвищеної небезпеки ФОГІ Стороженко Валим Леонідович.

ФОП Стороженко В.Л. має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених тшлів 
робіт, та відповідає за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну 
документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДКН 
СНиГІ, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, 
плакатами, інструкціями з охОрони праці тощо.

В.Л. Стороженко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів госдодарювання у 
територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 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, устаткування 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.


