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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

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-підприємець Маценко Анастасія Анатоліївна, 

паспорт серії АЕ № 258745, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
___________________ Дніпропетровській області, 21 травня 1996 року___________________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
49106, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 130, корпус 2, 

__________________________________ к в .84; 2914905042__________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

____________________________________+380675655187____________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

на території України 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: не проводився.

(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,_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 
____________________________ Маценко Анастасія Анатоліївна____________________________

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 (п. 6 дод. 6 до Порядку);
-  роботи верхолазні (п. 14 дод. 6 до Порядку);________________________________________

(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,____________________________________________
2 робочих місць, з них 1, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

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

будівель і споруд (приміщень), 
виробничі об'єкти згідно договорів підряду

виробничих об'єктів,



Інші відомості:
Фізична особа-підприємець Маценко Анастасія Анатоліївна пройшла навчання у 

Запорізькій філії ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ЦЕНТР» та перевірку знань Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих до них 
нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області № 61 від 20.10.2015 р. (протокол № 553-19 від 02.10.2019

Фізична особа-підприємець Маценко Анастасія Анатоліївна пройшла навчання у 
Запорізькій Філії ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ЦЕНТР» та перевірку знань НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» комісією створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області № 61 від 
20.10.2015 р. (протокол № 555-19 від 02.10.2019 р„ протокол № 556-19 від 02.10.2019 р.). 

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

Верхолаз Луценко Володимир Михайлович пройшов навчання у ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» та отримав клваліфікацію верхолаза 6 розряду (посвідчення 
№ 5989 від 15.06.2017 р.), а також пройшов щорічне спеціальне навчання у Запорізькій флії 
ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ЦЕНТР» і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол № 558-19 від 
02.10.2019 р., протокол № 557-19 від 02.10.2019 рЛ з допуском до виконання верхолазних
робіт.

Наказом № 1/ОП від 12.03.2018 р. створена служба з охорони праці, функції служби 
охорони праці покладені на фізичну особу-підприємця Маценко Анастасію Анатоліївну. 
Наказом № 2/ОП від 12.03.2018 р. введене в дію «Положення про службу охорони праці».

наявністю служби охорони праці,

Розроблені накази про призначення відповідальних осіб: наказом ОІ/ОП від 09.01.2019 
р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, в т.ч. верхолазних, 
зберігання в технічно-справному стані інструменту фізичну особу-підприємця Маценко 
Анастасію Анатоліївну. Наказом № 02/РП від 09.01.2019 р. за облік, організацію 
своєчасного огляду, випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено фізичну 
особу-підприємця Маценко Анастасію Анатоліївну.

Розроблені та наказом № ОЗ/ОП від 09.01.2019 р. затверджені інструкції з охорони 
праці за видами виконуваних робіт та за професіями, в т.ч. № 1 для верхолаза; № 3 при 
роботі на драбині і стрем’янці: № 2 при виконанні робіт на висоті: № 4 під час робіт із 
застосуванням ручного інструменту пристосуваннями та інструкція № 2 з пожежної 
безпеки: інструкція №3 при гасіння пожежі і користуванні первинними засобами 
пожежогасіння; інструкція № 4 з надання долікарської допомоги потерпілим від нещасного 
випадку.

Навчання, перевірка знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці 
проводяться відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Ведеться внутрішня 
документація по дотриманню вимог охорони праці: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці, журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал 
обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, журнал реєстрації осіб, які потерпіли від
нещасних випадків, журнал обліку та зберігання засобів захисту.__________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
У ФОП Маценко A.A. в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти.

цехів, дільниць, структурних підрозділів)



керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все обладнання та інструменти, яке 
використовується при виконанні робіт, що декларується)._________________________________

експлуатаційної документації,
Для виконання заявлених робіт у ФОП Маценко A.A. в наявності наступні засоби 

індивідуального захисту: пояси страхувальні лямкові, виробництво Україна, червень 
2019 р.в. -  2 од.; пояси безлямкові, виробництва Україна, червень 2019 р.в. -  2 од.; комплект 
верхолаза; слюсарний інструмент.

Всі працівники забезпечені, згідно з вимогами НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві» костюми бавовняні, черевики 
шкіряні на неслизькій підошві, рукавиці з надолонниками із вінілісшкіри-Т переривистої, 
каски, пояси запобіжні лямкові. пояси запобіжні безлямкові. Для зовнішніх робіт у зимку 
додатково: куртки бавовняні на утеплювальній прокладці, брюки бавовняні на 
утеплювальній прокладці, напівчоботи утеплені, окуляри захисні, вкладиші протишумові, 
жилети сигнальні. Ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

засобів індивідуального захисту,
Перелік законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, що поширюється на 

роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорони праці»; 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) матттин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 
26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; 
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 роботодавцем нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві»: НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 45.2-3.01-04 
«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві»; 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»; НАПБ А.01.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». ФОП Маценко A.A. має комплект ДБН 
відповідно до заявлених видів робіт. У ФОП Маценко A.A. обладнаний куток Охорони 
праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню 
робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці 
аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці 
забезпечений посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці,
методичною і довідковою літера$^8ШЗ$щглядними матеріалами тощо._____________________

н о р м ат і{в н о - rt р а в о в ої т^атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення )
/7т>г ІтШШШшйЯк

A.A. Маценко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстроваН^чч^з^курналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Д^ржпраці р.

■ О (у  С/
___________ 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: 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. _  _  ~■№>& - вед зі-С /г ?

?& Чр


