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« 2 0 Ж  2019 20ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

р-

Відомості про роботодавця

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

м ісцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМ ЕЦЬ Тарасова Олена Володимирівна, АН 898683 

для ф ізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 
виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, 10.10.2010 р., 53200, 

Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул Віктора Усова, б. 22, кв. 89,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

реєстраційний № 2891113042, +380 (66) 481-05-86, ocbb-nika22@ ukr.net
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області та згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ «СК «Українська страхова 
група», 1 рік, № 770010/1212/00099 від 03.09.2019р.____________________________________________

(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 ю ридичної особи 

Тарасова Олена Володимирівна, 
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: Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.12 Додатку 6
до Порядку).______________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, 
країна походження, які виконую ться та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

_________ 4 робочих місць, з них 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

__________________ будівлі, споруди (нриміщення) -  1, виробничих об'єктів -1 ,___________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів,

mailto:ocbb-nika22@ukr.net


(цехів, дільниць, структурних підрозділів) -1 .
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
- Тарасова Олена Володимирівна -  керівник (інженер з ОП за суміщенням посад) наказом № 

04-ОП від 02.09.2019 р. призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та стан охорони праці й промислової безпеки у підприємстві. Вона пройшла навчання 
в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Київській області з законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці та промислової 
безпеки: (Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці. 
медичні огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої домедичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварії (Загальний курс з ОП), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», Д БН В.2.5-20:2018 Газопостачання, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (Витяг з протоколу № 81-860-19 від 06.09.2019 р.): перевірку знань на 
підставі листа Державної служби з надзвичайних ситуацій України «Правил пожежної безпеки в 
Україні» НАПБ А .01-001-2014 (Витяг з протоколу № 130-П від 06.09.2019 р.); знання вимог. Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) ПБЕЕ, Правил 
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) ПЕЕЗ- 4 група допуску до 1000 В 
(Витяг з протоколу № 81-256ЕЛ-2019 від 05.09.2019 р).

- Ковердюк Олександр Іванович -  майстер, наказом № 11-ОП від 02.09.2019 р . призначений 
відповідальною особою за електрогосподарство та пожежну безпеку у Підприємстві, а також за 
організацію та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки, що декларуються з правом видачі
наряд-допусків. а саме: Обстеження, ремонт і.чищення димарів, повітропроводів, на час його
відсутності обов’язки покладаються на Тарасова Тараса Сергійовича -  Майстра. Вони пройшли 
навчання в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Київській області з законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці та промислової 
безпеки: (Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці. 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці. 
медичні огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої домедичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварії (Загальний курс з ОП), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (Витяг з протоколу № 81-860-19 від 06.09.2019 р.); перевірку знань на 
підставі листа Державної служби з надзвичайних ситуацій України «Правил пожежної безпеки в 
Україні» НАПБ А.01-001-2014 (Витяг з протоколу № 130-П від 06.09.2019 р .); знання вимог. Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) ПБЕЕ. Правил 
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) ПЕЕЗ- 4 група допуску до 1000 В 
(Витяг з протоколу № 81-256ЕЛ-2019 від 05.09.2019 р)._____

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

Згідно наказу № Об-ОП від 02.09.2019 р. Тарасову Олену Володимирівну -  керівника (інженера 
з ОП за суміщенням посад) призначено відповідальною за виконання функцій служби з охорони 
праці на підприємстві.

наявністю служби охорони праці,
Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 

інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 15-ОП від 02.09.2019 р. 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке 
розроблено на основі типового з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та наказу № 15-ОП від 02.09.2019 р.



на Товаристві створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників Товариства, склад якої пройшов відповідне навчання та підготовку в навчальних 
центрах.

Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне навчання, має 
відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід та відповідний допуск до безпечного виконання робіт 
підвищеної небезпеки.

Наказом № 8 від 02.09.2019 р. затверджені посадові інструкції, а саме:
- керівника;
- інженера з охорони праці;
- майстра;
- відповідального за електрогосподарство та пожежну безпеку.

Наказом №8 від 02.09.2019 р. затверджені та введені в дію інструкцій з охорони праці на 
професії та види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

№ 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
№ 2 про шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у 

шкідливих умовах праці;
№ 3 із загальних питань електробезпеки на майданчиках;
№ 4 з про заходи пожежної безпеки у підприємстві;

- № 5 про надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках або 
захворюваннях;

№ 6 з електробезпеки для робітників і службовців;
№ 7 з охорони пратті при виконанні робіт з обстеження, ремонту і чищення димарів, 

повітропроводів;
№  8 для пічника;

Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому числі на 
виконання заявлений робіт розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших законодавчих та нормативно- 
правових актів.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при проведення 
заявлених робіт на Підприємстві заведено, пронумеровано та прошито журнали, а саме:

-  «Реєстрації інструкцій з охорони праці»;
-  «Обліку навчання працівників з охорони праці»;
-  «Реєстрації протоколів перевірки знань з питань електробезпеки»;
-  «Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»;
-  «Реєстрації вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу з 

охорони праці»;
-  «Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;
-  «Обліку проходження медичних оглядів»;
-  «Обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
-  «Обліку газонебезпечних робіт, що виконуються без наряду-допуску;
-  «Обліку засобів захисту»;
-  «Обліку випробування засобів захисту»;
-  «Видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту»;
-  «Обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів 

частоти та переносних світильників»
-  «Випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів»
-  «Реєстрації протоколів випробувань засобів захисту і інструменту з ізольованими ручками, 

переносних світильників та знижувальних трансформаторів»

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.



На устаткування, обладнання та пристрої, які використаються при проведенні заявлених робіт
пі,гтвигпеної небезпеки і знаходиться у власності Товариства є паспорти та інструкції з експлуатації
заводів виробників._________________________________

експлуатаційної документації,
Наказом № Р2-ОП від 02.09.2019 р. затверджено перелік 313 для працівників, що виконують 

роботи підвищеної небезпеки із зазначенням типу та кількості, а саме:
1. Пояс запобіжний безлямковий ПБ-2, виробник ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль», 

інв. № 01. 02, 03 - 3  од., квітень, 2019 р.;
2. Пояс лямковий ЗПЛ-K-EN, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ». інв. № 01, 02. 03 -  3 од., квітень 

2019 р.:
3. Страхувальна мотузка. 50 м.. інв. № 4. 5 -  2 од., квітень 2019 р.;
4. Строп канатний 1СК2. інв. № 8. 9. 10. 11 -  4 од., квітень 2019 р.;
5. Карабін -  5 од.;
6. Каска захисна, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ». інв. №№ 29. 30. 31, 32 -  4 од.;
7. Драбина з алюмінію, приставна INTERTOOL LT-0110, інв. № 41 -  1 од., квітень 2019 р.;
8. Драбина алюмінієва INTERTOOL LT-0212, інв. № 42 -  1 од., квітень 2019 р.;
9. Аптечка індивідуальна -  10 од;
10. Попереджувальні знаки та написи -  10 од.
11. костюм типа КкМи -  10 од.;
12. костюм прогумований типа К50Щ20 -  10 од.;
13. білизна натільна типа ЗМи -  10 од.;
14. чоботи типа К20Щ 20 -  10 од.;
15. шкарпетки типа ЗМи -  10 од.;
16. рукавички типа К80Щ50Вн -  10 од.;
17. рукавиці типа К50Щ 20Ми -  10 од.;
18. куртка утеплена типа Тн -  10 од. (узимку додатково);
19. штани утеплені типа Тн -  10 од. (узимку додатково);
20. чоботи типа Тн20СмМи -  10 од. (узимку додатково);
21. пітттопомник типа ТнМи -  10 од. (узимку додатково);
22. рукавички типа ТнТхпМи -  10 од. (узимку додатково).
23. набір монтажних інструментів, інв. № 25, 2018 р. виготовлення (Україна);
24. набір слюсарних інструментів, інв. № 26. 2018 р. виготовлення (Україна);
25. плакати та знаки з електробезпеки;
26. огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм).
Працівники Підприємства забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно норм в

повному обсязі.___________________________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Підприємство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно-правовими 
актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними нормами і 
правилами, якими керується при виконанні заявлених робіт.

Наказом № 01-ОП від 02.09.2019 р. затверджено перелік нормативно-правових та 
законодавчих актів, якими Підприємство керується при виконанні заявлених робіт, а саме:

- Закон України «Про охорону праці» № 2694-Х1І. від 14.10.1992 р. (зі змінами та 
доповненнями);

- Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (із змінами та доповненнями внесеними 
Постановою КМ України № 48 від 07.02.2018 р.);

- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів 
з охорони праці, що діють на підприємстві»;

- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 
сгіецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»:

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»;

_______ - НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні



// працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
- НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних

будівельних майданчиках»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- Д НІ! В .2.5-20:2018 Газопостачання;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАПБ А .01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
- Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці №263/121 від 23.09.1994 «Про 

затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;
- Д К _  003; 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом 

Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327;
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений 

наказом М іністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246. зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246. зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 23 липня 2007 р. за№  846/14113.

На підприємстві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони 
праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними посібниками, 
устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами вимірювальної техніки, які використаються 
при проведенні заявлених робіт. М атеріально-технічна база відповідає вимогам чинного 
Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки._________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраціа ^  2 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.

:и навчально-методичного забезпечення)

О.В. Тарасова
(ініціали та прізвище)

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.".


