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ДЕКЛАРАЦІЯ '. J
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВА»
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

________49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Прянишникова, бул. 51______
місцезнаходження,

_____________________________код ЄДРПОУ 20272290______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________Директор Водолажченко Богдан Олександрович___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

___________________________________(0562) 349270_______________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____________________ на території м. Дніпра та Дніпропетровської області_____________
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___________________

договір відсутній
(найменування страхової компанії, 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. Водолажченко Богдан Олександрович
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра:  ̂ роботи в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах): ібемляні роботи, що виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій: 
роботи верхолазні : у зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень технічний, 
пропан-бутан, ацетилен): /^зварювальні роботи:

І Г у і i t: 0  (найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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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

КІЛЬКІСТЬ робочих місць:8 . на яких існує ризик виникнення травм: 5__________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має право власності на нерухоме майно, розташоване за адресом:
49000. Лніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Прянишникова, буд. 51._____________

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

Інші відомості директор ПП «НОВА» Водолажченко Б.О. пройшов навчання вимог 
Загального курсу  з  охорони  праці у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області № 61 від 20.10.2015 р. (виписка з протоколу № 1685 від 26.06.2019 p.).

1

На ПІДПРИЄМСТВІ створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 14 
від 12.07.2019 p.). Голова комісії -  директор ПП «НОВА» Водолажченко Б.О. та члени 
комісії: в.о інженера з охорони прадії Рогозинський М.Л.. виконроб Бутенко І.О.. пройшли 
навчання вимог «Загального курсу з охорони праці». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні». НПАОП 45.2-7.02- 
19, (7ЇБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони прапі піл час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00- 
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» і перевірку знань комісіями, 
створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці у Запорізькій області № 61 
від 20.10.2015 р. (виписки з протоколів № 1836 від 11.07.2019 p.. № 1685 від 26.06.2019 p.. 
№ 1829 від 11.07.2019 p.. № 1847 від 12.07.2019 p.. № 1785 від 08.07.2019 p.. № 1772 від
08.07.2019 p.. № 1839 від_________ 12.07.2019 р .\ № 2022 від 24. 06.2019 р. (виписки з
протоколів № 28 від 01.07.2019 p.).

Наказом № 15 від 12.07.2019 р. відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства на підприємстві призначено директора Водолажченко 
Б.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності -  виконроба Бутенко
І.О. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 ВУ які пройшли навчання вимог НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила



технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки в 
/  Україні» у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» і перевірку знань комісією

/ Головного управління Держпрапі у Запорізькій області (виписки з протоколів № 1829 від
11.07.2019 p.. № 28 від 01.07.2019 рЛ

Наказом № 16 від 12.07.2019 р. відповідальним за безпечне проведення робіт, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра, призначено виконроба Бутенко І.О.. у разі його 
відсутності -  директора Водолажченко Б.О.. які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» і перевірку знань комісією Головного управління Держпрат і̂ 
у Запорізькій області (виписки з протокола № 1847 від 12.07.2019 рЛ.

't.

Наказом № 17 від 12.07.2019 р. відповідальним за безпечне проведення робіт в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) призначено виконроба Бутенко І.О.. у 
разі його відсутності -  директора Водолажченко Б.О.. які пройшли навчання вимог НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у 
ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» і перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій^області’ (виписки з протокола № 1785 від 08.07.201'9 
eJl

_____ Наказом № 18 від 12.07.2019 р. відповідальним за безпечне проведення земляних
робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій, призначено виконроба Бутенко І.О.. у разі його відсутності -  директора 
Водолажченко Б.О.. які пройшли навчання вимог НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А .3.2-2-2009) 
«Охорона праці і промислова безпека у будівниїттві» у /Щ «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (виписки з протокола № 1772 від 08.07.2019 p.).

_____ Наказом № 19 від 12.07.2019 р. відповідальним за безпечне проведення верхолазних
робіт призначено виконроба Бутенко' Ч.О.. ‘‘'у разі його відсутності -  директора 
Водолажченко Б.О.. які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» у у ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (виписки з протокола № 1847 від 12.07.2019 p.).

_____ Наказом № 20 від 12.07.2019 р. відповідальним за безпечну експлуатацію, зберігання.
транспортування посудин, шо працюють під тиском призначено виконроба Бутенко І.О.. у 
разі його відсутності -  директора Водолажченко Б.О. які пройшли навчання вимог НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під 
тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5- 
20:2018 «Газопостачання», у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» і перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області ТОВ (виписки з
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ПРОТОКОЛІВ № 1839 в ід  12.07.2019 p.. № 1836 в ід  11.07.2019 рЛ.

_____Наказом № 21 від 12.07.2019 р. відповідальним за безпечне проведення зварювальних
робіт призначено директора Водолажченко Б.О виконроба ГІУ група з електробезпеки, до 
1000 В), у разі його відсутності -  виконроба Бутенко І.О., (ІУ група з електробезпеки, до 
1000 В1 які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експпуатяітії 
електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні» v 7ТП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» і перевірку знань комісією Головного управління Держпрятті 
у Запорізькій області (виписки з протоколів № 1829 від 11.07.2019 p.. № 28 від 01.07.2019
еЛ

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

Наказом по підприємству № 12 від 12.07.2019 р. переглянуто створення служби з 
охорони праці. Відповідальним за охорону праці призначено в.о. інженера з охорони пратті 
Рогозинського М.Л. (наказ № 94 від 01.09.2017 p.). який пройшов навчання вимог 
«Загального курсу з охорони праці», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуататтії електроустановок 
споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні». НПАОП 45.2-7.02-12 (7ТШ А.3.2-2- 
2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». ДЕН В.2.5-20:2018 «Газопостачання». НПАОП 0.00-1.81- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском» у ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» і перевірку знань комісіями, створеними на 
підставі наказів Головного управління Держпраці у Запорізькій області № 61 від 20.10.2015 
р. (виписки з протоколів № 1836 від 11.07.2019 p.. № 1685 від 26.06.2019 p.. № 1829 від
11.07.2019 p.. № 1847 від 12.07.2019 p.. № 1785 від 08.07.2019 p.. № 1772 від 08.07.2019 p.. 
№ 1839 від 12.07.2019 р.1 № 2022 від 24. 06.2019 р. (виписки з протоколів № 28 від
01.07.2019 р.).

наявністю служби охорони праці,

____ Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та ві гтппві яні
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт, що виконуються на висоті понад 
1.3 метра, пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з 
охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією ПП «НОВА» з 
перевірки знань на підприємстві (протокол № 4/1 від 15.07.2019 р.) та віяппвіяні 
інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.
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Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах), пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій 
та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» комісією ПП «НОВА» з перевірки знань на підприємстві (протокол № 4/2 від 
15.07.2019 р.~) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в 
журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні земляних робіт, що виконуються 
на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комуні капі пройш ли 
перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони  пряіті̂  шо ттіють ня 
підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 45.2-7-02-1 ?. (ЯКН А.3.2-2-2009') 
«Охорона праці і промислова безпека у будівництві» комісією ПП «НОВА» з перевірки 
знань на підприємстві (протокол № 4/3 від 15.07.2019 р.) та відповідні інструктажі з 
охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

____ Робітники підприємства, які задіяні при виконанні верхолазних робіт, мають
кваліфікацію верхолазів шостого розряду (посвідчення № 0608 від 04.04.2018 p.. № 0607 від
04.04.2018 p.. видані ТОВ «УК СПЕКТР»): пройшли перевірку знань з вимог виробничих 
інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх 
повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» комісією ПП «НОВА» з перевірки знань на підприємстві (протокол № 4/4 від
15.07.2019 р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в 
журналах.

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні зварювальних робіт, мають 
кваліфікацію електрогазозварників п’ятого розряду (посвідчення № 132 від 08.07.2010 p.. 
видане ТОВ УК «ДНІПРОБУД».. посвідчення № 3087 від 23.09.2011 p.. видане ДП 
«Маріупольський професійним ліцей автотранспорту») : пройшли перевірку знань з вимог 
виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на пілприємстві в межах 
своїх повноважень в т.ч. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією ПП «НОВА» з перевірки знань на підприємстві (III група з 
електробезпеки, до 1000 В: протокол № 4/5 від 15.07.2019 р.) та вілповіяні інструктажі з 

 ̂ охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Наказом №  11 від 12 .07.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з  охорони праці 
на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі № 1 вступний інструктаж з 
охорони праці: № З при роботі з ручними інструментами та приладдям: № б для 
електрозварника: №9 при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі: № 10 гіри роботі на висоті: № 14 при 

t-; проведенні газонебезпечних робіт: № 15 гіри проведенні земляних робіт: № 16 при
експлуатації, зберіганні балонів із стисненим, зрідженим газом : № 18 при роботі з ручним 
електрифікованим інструментом: № 18 для електромонтера: №'20 для верхолаза: № 21 з 
пожежної безпеки: № 24 з електробезпеки: № 28 по наданню першої допомоги при 
нещасних випадках.  ̂ /

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
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В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки пояси запобіжні ЛЯМКОВІ ТИПУ 

2ПЛ-К2. інв. №№ 23. 33. 34. 2018 р.в. (Україна), пояси запобіжні безлямкові типу ПП-1. зав. 
Ж№ 1950. 1996. 1947, 1998. 2017 р.в. (Росія), зварювальний апарат типу ВДМ-6304. зав. № 
809. 2010 р.в. (Україна), комплекти верхолаза (карабіни, спускні пристрої, затискачі ручні 

' для троса). 2017 р.в. (Росія). ЛСП-40. інв. № 45. 2013 р.в. (Росія), екскаватор ЕО-2621.
реєстр. № Т9784ДП. 1991 р.в. (Україна): протигази шлангові типу ПШ-1 К2. інв. № 56. 57. 
2017 р.в. (Україна), протигази фільтрові з комбінованим фільтром типу ТТТМП-1 К2. ін в . №  

59. 61. 2017 р.в.(Україна), газоаналізатор типу ФП-22 К2. інв. № 76. 2018 р.в. (Україна), 
індикатор газу типу ЛБВК-М К2. інв. № 86. 2018 р.в. (Україна): № 567 від 15.11.2018 р. 
вимірювання опору зварювального апарату, видані ТОВ «Альфа і Омега» (свідоцтво 
вимірювальної лабораторії № ПЧ 07-0/2073-2015. термін дії до 22.12.2018 p.): акт 

t  ' випробування будівельних риштувань ЛСП-40. інв. № 70 від 15.07.2019 p.).
експлуатащйної документації,

Наказом № 24 від 15.07.2019 р. на підприємстві створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, шо надходять на підприємство на відповіттність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) ві типові дно ,яо 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ПП «НОВА» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту 
в повному обсязі відповідно до НПАОП 0:00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними 
окулярами, лицьовими щитками, запобіжними поясами, рукавицями).__________________

1

засобів індивідуального захисту,

____ Наказом № 9 від 12.07.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових актів.
стандартів, що діють в ПП «НОВА», що розповсюджуються на роботи підвищеної 

' небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»: Порядок видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ 
від 26.10.2011 р. № 1107: «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я 
працівників», затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262: «Перелік робіт 
підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 
26.01.2005 p.: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»: 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

 ̂ знань з питань охорони праці»: НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій
з охорони праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»: НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони пратті працівників»: 
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
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одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»: НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»: НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»: ПУЕ «Правила уляштування 
електроустановок»: НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»: НПАОП
45.2-7.02-12 ШБН А.3.2-2-2009') «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»: 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»: НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»^ ДКН В.2.5-20:2018 
«Газопостачання». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуятяттії 
обладнання, що працює під тиском».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.______________

У ПП «НОВА» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони нряці. медичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для 
персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та 
консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони пратті, перевірки 
знань з питань

нормаї^^р^іфквової та Матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Б.О. Водолажченко
KVi;

(ініціали та прізвище)

20/fx).

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарюванню у 
територіальному органі Д е р ж п р а ц і 20 /Руі. №
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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.

і.


