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ДЕКЛАРАЦІЯ 
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 Медведева Альона Євгеніївна,_____________________________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
паспорт серія АО № 279409, виданий Дніпровським РВ у м. Дніпродзержинську_______
ГУ ДМС України у Дніпропетровській області_______________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий 
51911, Дніпропетровська обл.. місто Кам'янське, вул. Гетьмана Сагайдачного, буд.З. кв.1

місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3157800807.________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків, 
телефон: 067)5147047. email: viktorivl50774@ ukr.net___________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______ на об’єктах Замовників на території м. Дніпра та Дніпропетровської області
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: згідно додатку 1 «Порядку та

(найменування страхової компанії, 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі), 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного 
характеру» (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788). ФОП МЄДВЄДЄВА A.C. не е 
об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ФОП МСДВСДСВА A.C. 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводить.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
(дата проведення аудиту)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
Я. Медведева Альона Свгеніївна__________________________________________________ -

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

(найменування виду робіт
1,3 метра: роботи верхолазні._________________________________________________________

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 -  9, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -4 ;______________________________________________________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
кількість будівель -  1; адміністративна будівля розташована за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Кам'янське, вул. Гетьмана Сагайдачного. буд.З. кв.1, структурних підрозділів -  2. 

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

Інші відомості: ФОП Медведева А.Є. пройшла у ДП «ДНКК «Моноліт» навчання законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці», а 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол від 14.09.2018 р. № 1026/1 посвідчення № 097128); начальник дільниці 
Міщенко О.В. та майстер Захарченко В.О. пройшли у ДП «ДНКК «Моноліт» навчання 
законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона 
праці», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 24.04.2019 р. № 4127/1. посвідчення № 104909 та протокол від
24.04.2019 р. № 427/1 та посвідчення № 104898).______________________________________
ФОП Медведева A.C. пройшла у ДП «ДНКК «Моноліт» навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», а перевірку знань - комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 19.09.2018 р.
№ 11023/1. посвідчення № 097325).____________________________________________________
Начальник дільниці М іщенко О.В. та майстер Захаренко В.О. пройшли у ДП «ДНКК 
«Моноліт» навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 24.04.2019 р. № 419/1, посвідчення № 104830 та
протокол від 24.04.2019 р. № 420/1. посвідчення № 104847)._____________________
Відповідальною особою за виконання робіт на висоті та верхолазних робіт у ФОП 
Медведева A.C. призначено майстра Захаренко Валерія Олександровича (наказ № 0410 
від 04.10.2019 р.)______________________________________________________________________

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

Наказом № 0106 від 01 червня 2019 р. виконання функції спеціаліста з охорони праці
покладено на ФОП Медведеву A.C. ______________________________________________
Наказом № 1505 від 15.05.2019 р. у ФОП МЕДВСДСВА A.C. створено комісію підприємства 
з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії Медведева A.C. - фізична 
особа-підприємець; члени комісії: Міщенко О.В - начальник дільниці. Захаренко В.О. -
майстер. ___________________________________________________________________
У ФОП МЕДВСДСВА A.C. розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з 
охорони праці №  12 під час виконання робіт на висоті», яка затверджена наказом № 3010 від
30.10.2018 р._______________________________ ___________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

Всі працівники ФОП МЕДВСДСВА A.C. проходять навчання, стажування на робочому місці, 
перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці згідно «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ФОП
МЕДВСДСВА A.C.. затвердженого наказом № 0411 від 04. 11.2018 р.___________
Працівники ФОП МЕДВСДСВА A.C.. що виконують види робіт, які декларуються, пройшли 
навчання та перевірку знань по НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» та «Інструкції з охорони праці № 12 під час виконання робіт на 
висоті» комісією підприємства з перевірки знань з питань охорони праці (протокол № 3007
від 30.07.2019 р.).______________________________________________________________________
Верхолази Вовчук A.B. (посвідчення про професійну освіту № 75-4 від 21.06.2019 р.. видане 
ПП «Учбово-діагностичний центр ТЕХІНФОРМСЕРВІС») та Сосонний С.І. (посвідчення 
про професійну освіту № 140-13/5-4 від 25.11.2014 р.. видане ТОВ «ЦОП «Новатор-сервісл») 
пройшли перевірку знань по НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» та «Інструкції з охорони праці №12 під час виконання робіт на висоті» 
комісію підприємства з перевірки знань з питань охорони праці (протокол № 2507 від
25.07.2019 р.)._________________________________________________________________________



довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення
інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і 
охорони праці. Також забезпечено доступ ‘працівників до нормативно-правової бази з 
охорони праці через мережу Інтернет. В кабінеті охорони праці ФОП МСДВЄДЄВА А.Є. 
проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Розроблені 
тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за посадами та професіями.
У ФОП МСДВЄДЄВА А.Є. є в наявності така нормативно-правова документація: Закон 
України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». 
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 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Кодекс законів про працю України.____________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
промислової безпеки, під час виконання робіт, що декларуються.________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці а /?  Л 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, 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.”

МСДВЄДЄВА А.Є.
(ініціали та прізвище)


