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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з ннтань
охорони праці

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;
Фізична особа-піпприємець - Куликова Ганна Валеріївна. Паспорт серія АК867253 від 01.03.2000р.

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
від 01.03.2000 p.. виданий Нікопольським MB УМВС України у Дніпропетровській області: 53200 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Станіславського,буд.38, кв.52; Реєстраційний номер 
облікової картки платника податків -  2898911543; тел.: 0999056579; bio2015@ukr.net

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об’єктах замовників, згідно укладених договорів на території України______________________
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 не укладався

(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, Куликова Ганна Валеріївна.
(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;

Роботи, що виконуються на висоті понад 13 метра; 
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

(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

Згідно укладених трудових договорів, на ФОН «Куликова Г.В.», працює 4 особи, з них
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відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих 

підвищений ризик виникнення травм -  з особи.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

ФОП «Куликова Г.В.» має адміністративно-побутові приміщення, загальною площею 44,5 м , 
що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. В. Усова, буд.36 (свідоцтво 
про право власності на нерухоме майно серія САА №108677 від 02.06.2004р.).

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Вілповідальною особою: за справний стан і безпечну експлуатацію________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

електрогосподарства (наказ №2 -ОП від 26.02.2019р.): за пожежну безпеку (наказ №3 -ОП від

26.02.2019р .): .): за безпечне проведення робіт на об'єктах замовника (наказ № 8-0П  від

05.03.2019р.): за облік зберігання і видачу засобів індивідуального захисту (наказ №9 -ОП від

05.03.2019р .): за безпечне виконання робіт на висоті, верхолазних робіт (наказ №17 -ОП від

05.03.2019р .̂  за безпечне виконання і контроль робіт з обстеження, ремонту і чищення димарів,

повітропроводів (наказ №23 -ОП від 05.03.2019р.) призначений майстер - Жабітенко

К.А._______________________ ___________________________________________________________

Наказом №4 -ОП від 05.03.2019р. створено комісію з перевірки знань працівників з питань

охорони праці, у складі: голова комісії - Куликова Г.В.. члени комісії: Гречиха С.С.. Жабітенко

К.А. Відповідальні особи ФОП «Куликова Г.В.» пройшли навчання з питань охорони праці в КП

«Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань в комісії

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (загальний курс з питань охорони

праці - протокол №50 від 04.03.2019р.: НПАОН 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації

електроустановок споживачів» - протокол №37-3 від 25.02.2019р.; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила

ОХОРОНИ праці при роботі з інструментом та пристроями» - протокол №39 від 25.02.2019р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - протокол

№42від 22.02.2019р.):____________________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» наказом №1 -ОП від 21.02.2019р. 

створена та функціонує служба з охорони праці, функцію служби з охорони праці виконує інженер

з охорони праці -  Гречиха С.С.___________________________________________________________
наявністю служби охорони праці.

Наказом №6 -ОП від 05.03.2019р. затвердженні та введені в дію посадові інструкції з охорони

праці (майстра, інженера з охорони праці). _____________________________________________ _

Записи про проведення інструктажів виконуються в журналі реєстрації вступного інструктажу з 

питань охорони праці та в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 

місті. Роботи на висоті проводяться по наряду-допуску, у якому передбачені організаційні та 

технічні заходи п о  пі дготовки та безпечному виконанню цих робіт. Робітники забезпечені технічно



справним обладнанням, інструментом, засобами індивідуального захисту, інструкціями з охорони

праці. _____________________________________________________________________________

Наказом №11 -ОП від 05.03.2019р. затверджений перелік посад працівників які звільняються від 

первинного, повторного і позапланового інструктажів з охорони праці (майстер, інженер з охорони

праці).___________________________________________________________________________________

Наказом №12 -ОП від 05.03.2019р. затверджені «Програма проведення вступного інструктажу з 

охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки»; «Програма проведення первинного

інструктажу».____________________________________________________________________________

Наказом №13 -ОП від 05.03.2019р. затвердженні та введені в дію інструкції з охорони праці по 

професіям та видам робіт: інструкція № 1 «З охорони праці і пожежної безпеки»; інструкція № 2 «З 

надання першої долікарської допомоги»: інструкція № З «З охорони праці під час виконання робіт з 

монтажу технологічного устаткування. Загальні вимоги безпеки»: інструкція № 4 «З техніки 

безпеки під час ручного електродугового зварювання»; інструкція № 5 «Для слюсаря-ремонтника»: 

інструкція № 6 «Для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування»: інструкція № 7 «З 

виконання технічного обслуговування і поточного ремонту газопроводів і газовикористовувальних 

установок промислових і сільськогосподарських підприємств, котельних, підприємств побутового і 

комунального обслуговування виробничого характеру»: інструкція № 8 «При виконанні робіт на 

висоті»; інструкція № 9 «При експлуатації ручного та електроінструмента»; інструкція № 10 «По 

утриманню та експлуатації вогнегасників»; інструкція № 11 «Під час виконання робіт із 

конструкцій мостових кранів»: інструкція № 12 «При роботі з екранними пристроями»; інструкція

№ 13 «З Обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів».____________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності необхідна документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що 

використовується для виконання робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорти, інструкції з

експлуатації).___________________________________________________________________________

Для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки ФОП «Куликова Г.В.» має в наявності 

наступне обладнання:

________ слюсарний інструмент -2 комплекти:_______________________________________________

________ кутова щліфмащина BOSH (зав. №483006865/640);___________________________________

________ пояс запобіжний з заплічними и ножними лямками ЗПЛ-К2 (зав.№ 012052);____________

________ пояс запобіжний з заплічними и ножними лямками 2 ПЛ (зав.№007476);_______________

________ електродриль-перфоратор ручний STARK ВН 600-ER (зав. №09201790).________________

На ФОП «Куликова Г.В.» раз на рік проводиться випробування лямок, мотузок, поясів 

(протокол перевірки №22/1. від 20.03.2019р). Основним запобіжним засобом від падіння з висоти 

працівників підприємства є запобіжні пояси. Запобіжні пояси перед вводом в експлуатацію та в 

процесі експлуатації (1 раз у 6 місяпів) піддаються випробуванням на механічну міцність статичним 

навантаженням 400 кгс. Облік спецодягу, спецвзуття та 313. їх видачі та повернення відбувається за



встановленими наказом “Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів” від 22.05.1996 року за № 145 Мінстату України. 

Результати випробувань оформлені протоколами механічних випробувань. Результати випробувань 

заносяться в «Журнал обліку, та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань» (останні 

випробування запобіжних поясів та драбин протокол механічних випробувань від 20.03.2019р.).
експлуатаційної документації

Забезпечення працівників спецодягом, спепвзуттям та 313. порядок їх утримання здійснюється з 

обов'язковим врахуванням: НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 

при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»: “Норм 

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

працівникам загальних професій різних галузей промисловості” (затверджені наказом 

Держгірпромнагляду за № 62 від 16.04.2009 року, зареєстрованим в Міпюсті України 12.05.2009 

року за № 424/16440. НПАОП 0.00-3.07- 09) і т.д. Працівники, шо виконують роботи підвищеної 

небезпеки, забезпечені спецодягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, 

захисними та запобіжними засобами, відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону 

праці». Перевіряється на відповідність стандартам (ДСТУ) якість спецодягу, спецвзуття та 313. шо 

закуповується та поступає до складу. Регулярно ведеться оперативний контроль за якістю 

спецодягу, спецвзуття та 313 що використовується працівниками, стан та ступінь їх забезпеченості. 

Наказом №22 -ОП від 05.03.2019р. затверджені «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ФОП «Куликова Г.В.». а 

саме: захисні каски, захисні окуляри, маска зварювальника. костюм зварника (брезентовий), костюм 

х/б (слюсаря), рукавиці брезентові з вогнезахисним просоченням, рукавиці діелектричні, рукавиці

х/б.______________________________________________________________________________________

Санітарно-побутовими приміщеннями, для зберігання устаткування, пристосувань і 

інструмента, при виконанні робіт на об’єктах замовників, забезпечує замовник, згідно укладених

договорів.________________________________________________________________________________

ФОН «Куликова Г.В.» організовано і проводиться медичний огляд працівників при прийнятті 

на роботу та періодично, на протязі трудової діяльності. Відповідно до ст.17 Закону України «Про 

охорону праці» і «Порядку проведення медичних оглядів працівників» №246 від 21.05.2007р. 

наказом № 7-0П від 05.03.2019р.. призначений відповідальний за організацію проведення медичних 

оглядів - інженер з охорони праці Гречиха С.С. Карти працівників про проходження попереднього 

медичного огляду видані КЗ «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 

20.03.2019р.______________________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту

Система управління охороною праці (СОУН) ФОП «Куликова Г.В.» регламентується наказами, 

положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальною особою за ведення: 

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: Журнал реєстрації інструктажів з



питань ОХОРОНИ праці: Журнал обліку-видачі наряд-допусків: Журнал видачі та повернення 

спецодягу, спецвзуття та інших 313; Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, 

трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників» - призначено інженера з

охорони праці Гречиху С.С.________________________________________________________________

_____Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення

функціонування системи охорони праці наказом №5 -ОП від 05.03.2019р. затверджено та введено в 

дію: Положення про «Службу з охорони праці»: Положення «Про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»: Положення про систему управління охороною праці 

(СОУП): Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів

індивідуального захисту на робочому місці.__________________________________________________

Наказом №14 -ОП від 05.03.2019р. затверджений перелік робіт на виконання яких 

оформлюється наряд-допуск. Наказом №20 -ОП від 05.03.2019р. затверджений перелік робіт 

піттвишеної небезпеки. Наказом №15 -ОП від 05.03.2019р. затверджений список працівників, які

мають право видавати наряд-допуск (Куликова Г.В.)._________________________________________

Наказом №19 -ОП від 05.03.2019р. затверджений перелік професій які зобов'язані проходити 

стажування до початку самостійної роботи (зварювальник: слюсар з експлуатації та ремонту

газового обладнання).____________________________________________________________________

Роботи з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів виконуються кваліфікованим 

робітником (Філипенко О.В.). який отримав відповідну освіту (кваліфікаційне посвідчення 

№006735 від 12.08.2018 про присвоєння кваліфікації «Пічника, чистильника димоходів, лежаків та

топок З розряду», видане ТОВ «Інститут технічного розвитку».________________________________

Особи що заняті виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки проходять періодичну 

перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, безпечного виконання робіт комісією 

з питань охорони праці ФОН «Куликова Г.В.» (протокол №2 від 05.03.2019р. з перевірки знань з 

спеціального навчання при виконанні робіт на висоті та з обстеження, ремонту і чищення димарів, 

повітропроводів в межах виробничих інструкцій з ОП. закону України про ОП. гігієни праці, 

виробничої санітарії, електробезпеки, пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07: НПАОП 0.00-1.71

13: НПАОП 28.52-1.31-13: НПАОП 40.1-1.21-98) в терміни та строки визначені чинним законодавством

України._________________________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази 

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно правових актів з 

охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ. ISO. СОУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП. ДБН 

тощо) та технічної документації складається з понад 15 видань у паперовому (друкованому) вигляді

та на електронних носіях. Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується.___________________

ФОП «Куликова Г.В.» має необхідну кількість нормативно-правових актів з охорони праці та

промислової безпеки:_____________________________________________________________________

Закон України №229-1V Закон України «Про охорону праці» 

від 21.11.2002р.



НАПБ А.01-001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

ППЛОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні

положення

ДСТУ ГОСТ 2.601-2013 Експлуатаційні документи

Наказ МОЗ №246 від 

21.05.2007р.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
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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


