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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 1

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 -  ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕРКАВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові,

_________ паспорт серія АО №180192, виданий Ленінським РВ у м. Дніпропетровську_________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

________________ ГУ ДМС України у Дніпропетровській області 13.032014 р.,________________

______________ 49000, м. Дніпро, вул. Коллонтай, б. 32 А, РНОКПП 2431000758,______________
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

__________________________тел. (067)632-23-30, s.cherkavskiy@gmail.com__________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області та на об’єктах замовників___________________________
(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 - не проводився______
(дата проведення аудиту)

_____________________________ Я, Черкавський Станіслав Вікторович,_____________________________
(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 1,3 метра;____________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

__________________________________ - зварювальні роботи;__________________________________
підвищеної небезпеки,тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються 

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

робочих місць -  11, в тому числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

має орендовані виробничо-складські приміщення загальною площею 50 м2;__________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

структура налічує два структурних підрозділи, а саме: служба охорони праці,_________________

виробничо-монтажна дільниця.

Інші відомості:
відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті, з правом видачі нарядів-допусків

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства

(наказом № 7 від 25.09.2019 р.) призначений майстер Кузнецов М.С.;___________________
з питань охорони праці та промислової безпеки;

відповідальним за організацію і безпечне виконання електрозварювальних робіт

(наказом № 6 від 25.09.2019 р.) призначений майстер Кузнецов М.С.
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Наказом № 1 від 20.09.2019 р. створена служба охорони праці, виконання функцій
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

служби охорони праці фізична особа-підприємець Черкавський С.В. поклав на себе; 

наказом № 5 від 24.09.2019 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці,
та інструктажу з питань охорони праці,

члени якої (фізична особа-підприємець Черкавський С.В., бухгалтер Черкавська О.О. та

майстер Кузнецов М.С.) пройшли відповідне навчання та перевірку знань.___________________

Фізична особа-підприємець Черкавський С.В., бухгалтер Черкавська О.О. та майстер______

Кузнецов М.С. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань законів 

та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 31/34-19 від 26.09.2019 p.).

Фізична особа-підприємець Черкавський С.В., бухгалтер Черкавська О.О. та майстер______

Кузнецов М.С. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 

0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в комісії Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 31/32-19 від 24.09.2019 p.).

Фізична особа-підприємець Черкавський С.В., бухгалтер Черкавська О.О. та майстер_______

Кузнецов М.С. в пройшли ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП

40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії________

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 32/39-19 від______

12.09.2019 p., присвоєна 4 група)._________________________________________________________

Робітники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, мають відповідну 

робітничу кваліфікацію, а саме: електрозварник Вернигора О.І. пройшов професійну 

підготовку у Дніпропетровському об’єднаному учбовому комбінаті «Головдніпробуд» 

(посвідчення № 2542 видане 29.11.1988 р.) та атестацію зварників в ДП «УВК «КП «Дніпросан 

техмонтаж», допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом (111) РДЕ

металевих конструкцій (посвідчення № КВ-19/935 дійсне до 16.12.2020 p.); працівник________

Черкавський С.В. здобув професію електрогазозварник у СПТУ № 11 м. Дніпропетровська 

(свідоцтво № 816 видане 05.04.1991 p.); монтажник Багновець П.В. має відповідну 

професійну кваліфікацію (посвідчення монтажника з монтажу ст. та з/б конструкцій № 01108, 

видане ТОВ «УК СПЕКТР» 25.07.2017 p.), монтажник Кукса С.П. має відповідну професійну 

кваліфікацію (посвідчення монтажника з монтажу ст. та з/б конструкцій № 01013, видане

ТОВ «УК СПЕКТР» 12.06.2018 p.), монтажник Бікєлис O.JI. має відповідну професійну_______

кваліфікацію (посвідчення монтажника з монтажу ст. та з/б конструкцій № 0 1009, видане 

ТОВ «УК СПЕКТР» 12.06.2018 p.), робітник Вернигора О.І. має професійну кваліфікацію 

монтажника з монтажу ст. та з/б конструкцій (посвідчення № 9928, видане ТОВ УК

«Дніпробуд» 28.08.2012 p.), робітник Гайбей В.В. має професійну кваліфікацію покрівельник



рулонних покрівель і покрівель з штучних матеріалів (посвідчення № 7048, видане ТОВ УК

«Дніпробуд» 20.08.2016 p.), робітник Бурдяк І.С. має професійну кваліфікацію покрівельник 

рулонних покрівель і покрівель з штучних матеріалів (посвідчення № 48904, видане ТОВ УК

«Дніпробуд» 20.10.2008 p.), робітник Помогайбо A.B. має професійну кваліфікацію__________

покрівельник рулонних покрівель і покрівель з штучних матеріалів (посвідчення № 2939,

видане ТОВ УІ< «Дніпробуд» 13.04.2009 p.), робітник Іванов О.І. має професійну_____________

кваліфікацію покрівельник рулонних покрівель і покрівель з штучних матеріалів (посвідчення

№ 7049, видане ТОВ УК «Дніпробуд» 20.08.2016 p.)._______________________________________

Робітники підприємця навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань з

питань охорони праці у комісії створеній підприємцем, а також відповідні інструктажі з______

охорони праці (вступний інструктаж, первинний та повторні інструктажі), про що робиться

запис у відповідних журналах.____________________________________________________________

Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли навчання та_____

перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці в комісії по перевірці знань 

створеній підприємцем, а саме: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в

обсязі виконуємих робіт (протокол № 1/19 від 30.09.2019 p.), НПАОП 0.00-1.15-07__________

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та НПАОП 0.00-1.71-13 

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол № 2/19 від

30.09.2019 р.), а також НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації______________

електроустановок споживачів» протокол від 30.09.2019 р. занесений до «Журналу протоколів 

перевірки знань.

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 3 від 24.09.2019 р. інструкції з 

охорони праці, в тому числі «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті»

№ 4, «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з драбин, риштувань та підмостей» 

№ 5, «Інструкція з охорони праці для електрозварника» № 6, «Інструкція з охорони праці 

при роботі з ручним електрифікованим інструментом» № 7.

Розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 2 від 24.09.2019 р. наступні 

Положення: «Положення про службу охорони праці», «Положення про систему управління 

охороною праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 

з питань охорони праці».

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання (керівництва з________
експлуатаційної документації,

експлуатації, паспорти), в тому числі та що використовується при виконанні робіт 

підвищеної небезпеки.

Для виконання технологічних операцій підприємець має наступне обладнання: апарат 

зварювальний інверторний MAGNUM SNAKE 200Р, апарат зварювальний інверторний



ИСКРА МЮ2808, перфоратори, дрилі, кутові шліфувальні машинки, молотки та інший

електро- та слюсарний інструмент._______________________________________________________

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.
засобів індивідуального захисту,

Риштування, драбини (дата останнього огляду 30.09.2019 р.), каски захисні, окуляри захисні, 

пояси запобіжні безлямкові типу ПП1-Б (випробування 31.07.2019 р.) використовують за 

призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне

обслуговування, ремонт, а також випробування відповідно до вимог законодавства та________

документів з експлуатації виробників.____________________________________________________

В наявності необхідна для роботи нормативно-правова документація та навчально-
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

методична література з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме:_____________ ■

Закон України «Про охорону праці», 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 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і 

затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», 

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями», 

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,

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

Матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення підприємця відповідає 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та налічує наглядні і 

методичні посібники, тематичний план та програму навчання робітників з питань охорони

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2019 р. № _____________

Примітки: 1. Ф ізична о с о б а  - п ідприєм ець своїм  п ідписом  надає згод у  на о бр обк у  персональних дани х з м етою  за б езп е
чення виконання вим ог П орядку видачі дозвол ів  на виконання р об іт  п ідв и щ ен ої н ебезпеки  та на експлуатацію  
(застосування) маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ ен ої небезпеки.

2. Реєстрац ійний  ном ер обл ік ов о ї картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які через свої 
релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та повідом или про це в ідп овідн ом у органу держ ав
н о ї п одаткової сл уж би  і маю ть відм ітку в паспорті.


