
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРКАС-ДНІПРО»_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49022, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Молодогвардійська, буд. 8______________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 33668234_____________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Мизніков Дмитро Геннадійович; телефон: 067-302-36-52_______________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти: ira-dneprl@ukr.net_________________________________________
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;
_____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: 
договір не укладався

(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. Мизніков Дмитро Геннадійович,
(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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_____________________________________

Роботи верхолазні__________________________________________________________________
(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,
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Кількість робочих місць -  5. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_______

виникнення травм -  2.______________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує виробничу базу за договором оренди 03-18-А від 03.01.2018р. з

TQB «СТАРФЕСТ» загальною площею 450.0 м2. яке розташоване за адресою: м. Дніпро.

проспект Олександра Поля, буд. 46___________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві, 

згідно наказу №155 від 30 вересня 2019 року, несе особисто директор Мизніков Дмитро 

Геннадійович. Він пройшов перевірку знань:

-  Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 

у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №216/4.4/2019 від 

02.09.2019 рЛ:

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

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1047 від 03.09.2019р.):

-  «Законодавство про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98: «Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1330 від 01.11.2019р.). Група з 

електробезпеки V. до та понад 1000 В.

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті та верхолазних робіт, згідно 

наказу №161 від 30 вересня 2019 року, призначено майстра Піхаленко Дмитра Вікторовича. 

Він пройшов перевірку знань:

-  Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 

у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №1058 від 05.09.2019 р.);

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

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1047 від 03.09.2019р.):
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-  «Законодавство про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1330 від 01.11.2019р.). Група з 

електробезпеки V, до та понад 1000 В.________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №155 від ЗО вересня 2019 року на підприємстві створено службу охорони 

праці. Функції служби охорони праці виконує особисто директор Мизніков Дмитро 

Г еннадійович.

Наказом №158 від 30 вересня 2019 року переглянуто склад комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці: голова комісії директор Мизніков Дмитро Геннадійович та члени 

комісії: інженер Дворніков Максим Олександрович та майстер Піхаленко Дмитро 

Вікторович.

Інженер Дворніков Максим Олександрович пройшов перевірку знань:

-  Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці 

у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «УК «Дніпробуд» №1058 від 05.09.2019 р.);

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

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1047 від 03.09.2019р.);

-  «Законодавство про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1330 від 01.11.2019р.). Група з 

електробезпеки V. до та понад 1000 В.

На підприємстві затверджено наказом №156 від 30 вересня 2019 року: Положення про 

службу охорони праці. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці. Положення про видачу наряду-допуску при виконанні робіт 

підвищеної небезпеки. Настанова з Системи управління охороною праці.

Введені в дію наказом №157 від 30 вересня 2019 року інструкції з охорони праці, у 

тому числі:

-  інструкція з охорони праці №6 при виконанні робіт на висоті;

-  інструкція з охорони праці №7 при роботі з риштувань та підмостків.



Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з 

питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та 

позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до 

законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях.

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені 

програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності 

журнали з охорони праці:

-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці:

______-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.____________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві працюють:

-  Верхолаз Миронов Віктор Олександрович (посвідчення №7437 від 

14.05.2019р .. видане ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД»):

-  Верхолаз Гуров Антон Сергійович (посвідчення №7437 від 14.05.2019р., 

видане ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД»).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з 

охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

-  протокол №1 від 09.10.2019р. перевірки знання 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 відповідних інструкцій з охорони праці, 

затверджених наказом №157від «ЗО» жовтня 2019р. (2 особи):

-  протокол №2 від 09.10.2019р. перевірки знань Законів України при роботі на висоті 

згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07. прийнятих по ним нормативно-правових актів та 

інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №157від «30» жовтня 2019р. (2 особи):

-  протокол №3 від 01.11.2019р. перевірки знань «Законодавство про охорону праці», 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98: 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 

безпеки України» (Розділ 4 п.1) та інструкцій з охорони праці, затверджених наказом 

№157від «30» жовтня 2019р. (2 особи).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 

керівництво з експлуатації, інструкції з користування) на все обладнання, за допомогою 

якого виконуються роботи, що декларуються, а саме: вишки-тури, підмості пересувні. 

запобіжні пояси).
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експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з 

чинними нормативними актами (запобіжні пояси, страхувальні мотузки тощо). На кожного 

працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться журнал видачі і повернення 

спецодягу, спецвзутгя та інших засобів індивідуального захисту.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляли та необхідні випробування із

занесенням в відповідні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час

виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. У жовтні 2019 року запобіжний пояс

лямковий 2ПЛ-К (зав.№ 004630, акт випробування №1 від 09.10.2019р.), запобіжний пояс

лямковий 2ПЛ-К (зав.№ 000184, дата приймально-здавальних випробувань 30.09.2019р.) та

комплект вишки-тури з колесами (акт №2 від 09.10.2019р. ) були оглянуті на наявність

дефектів та пройшли випробування.__________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Підприємство має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт. 

Наказом №164 від 30 вересня 2019 року інженера Дворнікова Максима Олександровича 

призначено відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну 

документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН. 

СНиП. ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією. 

На підприємстві в наявності: 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 0.00- 

4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 45.2-7.02-12 

«Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті» та інші.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 

праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 

під час виконання робіт на висоті».

В наявності техніка та обладнання:

-  комплект вишки-тури з колесами (риштування будівельні):

-  монтажна траверса:

-  монтажні опори:

-  основа (2.0 х 1.2):

-  підмості (риштування будівельні) (2.4 м, 9.6 м):

-  запобіжний пояс лямковий 2ПЛ-К -2 од.



Ві ттттові дальність за справний стан, безпечну експлуатацію електроінструменту, драбин 

та стрем’янок, запобіжних поясів, стропів покладено, згідно наказу № 160 від 30.09.2019р.. 

покладено на майстра Піхаленко Дмитра Вікторовича.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків. 

Відповідальним за оформлення наряду-допуску, згідно наказу №159 від 30 вересня 2019 р.. 

призначено майстра Піхаленко Дмитра Вікторовича, відповідальним за підпис та видачу 

нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки призначено інженера 

Дворнікова Максима Олександровича. Відповідальним за безпечне проведення робіт 

підвищеної небезпеки призначено майстра Піхаленко Дмитра Вікторовича.

6

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, 

плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.
нормативно-правової ш  матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація 
територіальному оргі 
№

Д.Г. Мизніков 
(ініціали та прізвище)

урналі обліку суб’єктів господарювання у 
ніпропетровської області ^  2 0 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.


