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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

_2_ 1 ЛИС 7П1Я 20

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 Данилова Даріана Олегівна, 

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
паспорт серія АО №044123, виданий Бабушкінським РВ ДМУ ГУ МВС України в 

Дніпропетровській області 31 січня 2012 року,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

________________49000, м. Дніпро, ж/м Тополя 3, буд. 54, корп. З, кв. 11________________
місце проживання,

________ Реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3213808887________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_____________________ тел.: 050-593-53-51, newstilmodem@nkr.net_____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________ _________________ територія 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 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)

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
_______________ Данилова Даріана Олегівна, фізична особа-підприємець_______________

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;
Роботи верхолазні.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер парта, дата виготовлення, країна походження, які

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

Кількість робочих місць -  5. в тому числі 2 тих, на яких існує підвищений ризик 
отримання травм________________________________________________________________

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

mailto:newstilmodem@nkr.net


Адміністративне приміщення загальною площею 37.4 кв.м., виробничо-складське 
приміщення загальною площею 56.1 кв.м.. а також приміщення які надаються 
Замовником, згідно з договорами підряду.________________

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

Інші відомості:
Фізична особа-підприємець Данилова Даріана Олегівна, пройшла навчання з 

загальних питань з охорони праці в навчальному центрі ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» 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 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №365 від
25.09.2019 року, посвідчення №10444).

Фізична особа-підприємець Данилова Даріана Олегівна, пройшла навчання в 
навчальному центрі ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №335 від
30.08.2019 року, посвідчення №09583).

Інженер з охорони праці Татаринцева Олена Іванівна, пройшла навчання з 
загальних питань з охорони праці (протокол №366 від 25.09.2019 року), за НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №337 від
30.08.2019 року, посвідчення №09649). в навчальному центрі ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

Інженер - технолог Бедніна Ірина Олексіївна, пройшла навчання з загальних питань 
з охорони праці (протокол №365 від 25.09.2019 року), за НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №335 від 30.08.2019 року, 
посвідчення №09584). в навчальному центрі ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;

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

Стальненко Сергій Анатолійович -  оформлювач вітрин, приміщень та будівель 
(верхолаз), пройшов навчання в ТОВ НВП «БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ» та отримав 
кваліфікацію верхолаза, посвідчення №133-1-2019. а також пройшов щорічну перевірку 
знань в комісії підприємства, створеній на підставі наказу від 30.08.2019 року №11; з 
загальних питань з охорони праці. Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98). Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил пожежної безпеки України. Правила експлуатації електрозахисних 
засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правилам охорони праці під час виконання робіт на висоті», допущений до виконання 
робіт на висоті понад 1.3 метри.

Семерня Інна Анатоліївна -  швачка (верхолаз), пройшла навчання в ТОВ НВЦ 
«БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ» та отримала кваліфікацію верхолаза, посвідчення №133-2- 
2019. а також пройшла щорічну перевірку знань в комісії підприємства, створеній на 
підставі наказу від 30.08.2019 року №11; з загальних питань з охорони праці; Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.28-98). Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки України. 
Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) в обсязі 
виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правилам охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», допущена до виконання робіт на висоті понад 1.3 метри.



Наказом №15 від 25,09.2019 р. функції служби охорони праці покладено на 
Татаринцеву Олену Іванівну -  інженера з охорони праці за внутрішнім сумісництвом.

Наказом від 25 вересня 2019 року №13 затверджено Положення про службу 
охорони праці та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці.

наявністю служби охорони праці,
Розроблені накази про призначення відповідальних осіб: Інженер - технолог 

Бедніна Ірина Олексіївна -  відповідальна за роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра. Наказом № 16 від 25.09.2019 р. за облік, організацію своєчасного огляду, 
випробування та зберігання поясів та пристосувань призначено майстра Бедніну Ірину 
Олексіївну.

Розроблені та наказом № 14 від 25.09.2019 р. затверджені інструкції з охорони 
праці за видами виконуваних робіт та за професіями, в т.ч. № 1 для верхолаза: № 2 при 
роботі на драбині і стрем’янці: № 3 при виконанні робіт на висоті: № 4 з пожежної 
безпеки: інструкція №5 при гасіння пожежі і користуванні первинними засобами 
пожежогасіння: інструкція №6 з надання долікарської допомоги потерпілим від 
нещасного випадку.

Наказом підприємця від 30.08.2019 року №11 створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони прапі у складі: Голова комісії -  фізична особа-підприємець Данилова 
Даріана Олегівна; Члени комісії -  Татаринцева Олена Іванівна -  інженер з охорони праці 
за внутрішнім сумісництвом (швачка за основним місцем роботи); Бедніна Ірина 
Олексіївна -  інженер-технолог за внутрішнім сумісництвом (дизайнер за основним місцем 
роботи).

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 Данилової Д.О. в наявності необхідна експлуатаційна документація 

(паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на все обладнання та 
інструменти, а саме: ручний інструмент, комплекти верхолазів (карабін, спускові 
пристрої, затискачі ручні, затискачі для тросу), пояси лямкові та безлямкові. драбина 
універсальна, тощо.

експлуатаційної документації,
Для виконання заявлених робіт у ФОП Данилової Д.О. в наявності наступні засоби 

індивідуального захисту: пояси страхувальні лямкові. типу ПЛК-1. виробництво Україна. 
червень 2019 р.в. - 2 од.; пояси безлямкові типу ПБ-1. 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 узимку 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 охорону праці»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 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 0.00-1.7113 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні». ФОП Данилова Д.О. має комплект ДБН відповідно до 
заявлених видів робіт. У ФОП Данилової Д.О. 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 
літературою, наглядними матеріалами тощо.

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

\\
Д.О. Данилова 

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці

с£Р  20 « ^ р. № У *?

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.

/ш я


