
Центр надані

ДЕКЛАРАЦІЯ \otot 7 ' О'З'Я'Ї'П? Ой - Щвідповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ________________________________

1 Я ГРУ 2819- -  20- р

(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 Філіп'ев Василь Олександрович_____________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
АК № 411993, Межівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 10
грудня____ 1998____ р . ;____ Дніпропетровська____ обл . ,____ Межівський____район,
с. Новолозуватівка, вул. Водоп'янова, будинок 34___________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
________2872204016______________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
_______________________________ +38 0972941171________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи виконуються за адресою: відповідно 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 _______ договір страхування відсутній____________________

(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,________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

__________________________Філіп'єв Василь Олександрович____________________
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 
кількість робочих місць: 3, на яких існує підвищений ризик виникнення

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
травм: 2______________________________________________________________________

виникнення травм
_________________ кількість будівель і споруд (приміщень) ,_________________

будівель і споруд (приміщень),
____ виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості ФОП Філіп'єв В.О. застосовує роботи, що декларуються під 
час виконання покрівельних робіт (основний код КВЕД 43.91). Фізична
особа-підприємець Філіп'єв Василь 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, НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області № 4573 від 17.09.2019 р. (витяг з протоколу № 81-1141-19 від 
15.11.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека».____________________
____ Інженер з охорони праці Погребняк Т.П. пройшла навчання і 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 (витяг з 
протоколу № 81-70-18 від 08.02.2018 р.) після проходження навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»._____________________________________________
____ Інженер з охорони праці Погребняк Т.П. пройшла навчання і перевірку
знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 32 від
31.05.2018 р.) після проходження навчання у КП Кам'янської місії ради
«НКК» ._______________________________________________________________________
____ Інженер з охорони праці Погребняк Т.П. (IV група з електробезпеки,
до та понад 1000 В) пройшла навчання і перевірку знань 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» комісією створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(виписка з протоколу № 20/1 від 18.04.2018 р.) після проходження
навчання у КП Кам'янської місії ради «НКК».______________________________
____ Наказом № 04 від 01.07.2019 р. призначено відповідального за
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства
- ФОП Філіп' єв В.О. (IV група 3 електробезпеки, до 1000 В) , який
пройшов_____перевірку____ знань____ «Правила____ технічної____ експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок» 
комісією створеною на підставі наказу № 04 від 01.01.2019 р. 
генерального директора ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» за участю старшого 
державного інспектора Держенергонагляду в м. Києві (витяг з протоколу № 
81-340ВЕЕН-2019 від 14.11.2019 р.) та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01
«Правила експлуатації електрозахистних засобів» комісією Головного



управління Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р.
(витяг з протоколу № 81-340EJI-2019 від 14.11.2019) .______________________
____ Наказом № 03 від 01.07.2019 р. призначено відповідальним за
безпечне виконання робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
верхолазні роботи - ФОП Філіп'єв В.О., який пройшов перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р. (витяг з 
протоколу № 81-1141-19 від 15.11.2019 р.) після проходження навчання у
ТОВ _« НВЦ «Професійна безпека»._____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

____Монтажник Ярута С.О. отримав професії «Покрівельник рулонних
покрівель та покрівель із штучних матеріалів» (витяг з протоколу 
засідання кваліфікаційної атестаційної комісії ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека» № 1699 від 15.11.2019 р.), «Верхолаз» 6-го кваліфікаційного 
розряду (витяг з протоколу засідання кваліфікаційної атестаційної 
комісії ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» № 361/1 від 22.09.2014 р.) і 
пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 81-521-19 від
07.06.2019 р. з допуском до безпечного виконання верхолазних робіт з 
використанням індивідуальних страхувальних засобів, виданий ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека»), інструкції з охорони праці в межах його 
повноважень, в т.ч. № 15 «При виконанні робіт на висоті», № 3 «Для 
покрівельника», № 11 «При роботі із застосуванням переносних драбин і 
драбинок», № 17 «Під час виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів» ._______________________________________
_____Монтажник Ярута С.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В),
пройшов____ перевірку____ знань_____«Правила____ технічної____ експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок» 
комісією створеною на підставі наказу № 04 від 01.01.2019 р. 
генерального директора ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» за участю старшого 
державного інспектора Держенергонагляду в м. Києві (витяг з протоколу 
№ 81-340ВЕЕН-2019 від 14.11.2019 р.) та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахистних засобів» комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області № 4573 від 17.09.2019 р.
(витяг з протоколу № 81-340ЕЛ-2019 від 14.11.2019._______________________

Наказом ФОП Філіп'єв В.О. № 02 від 01.07.2019 р. створено службу з 
охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з
охорони праці Погребняк Т.П. за сумісництвом.____________________________

наявністю служби охорони праці,
На ФОП Філіп'єв В.О. розроблені та затверджені інструкції з охорони 

праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 09 
від 01.07.2019 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що 
діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкцію з охорони 
праці: № 15 «При виконанні робіт на висоті», № 3 «Для покрівельника», 
№ 8 «При роботі з ручним електрифікованим інструментом», № 11 «При 
роботі із застосуванням переносних драбин і драбинок», № 17 «Під час 
виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних
засобів» .____________________________________________________________________

Навчання, перевірка знань та відповідні інструктажі з питань охорони 
праці проводяться відповідно до 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 в т .ч .: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці 3 відмітками проведення інструктажів; журнал обліку



засобів захисту; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і
розпорядженнями; журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних
випадків ._________________________________ _̂________________________________

Відповідно до вимог п. 1.7.6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» у ФОП Філіп'ев В.О. роботи на 
висоті виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у
Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.____

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
У ФОП Філіп'ев В.О. в наявності необхідна експлуатаційна 

документація (паспорти, інструкції з експлуатації, керівництва з 
експлуатації) на все обладнання та інструменти, яке використовується
при виконанні робіт, що декларується._____________________________________

експлуатаційної документації,
Для виконання робіт, що декларуються у ФОП Філіп'єв В.О. в наявності 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та іншими засобами індивідуального 
захисту, в т.ч.: каски захисні з підшоломниками, Україна, 5 од.; пояси 
страхувальні лямкові, 2019 р . в . (серпень) , Україна, 3 од.; стропи 
канатні, 2019 р-в. (серпень), Україна, 3 од.; пояси безлямкові, 2019 
р.в. (липень), Україна, 3 од.; комплект верхолаза, а також відповідне 
обладнання і інструмент (слюсарний інструмент, дриль, перфоратор
тощо) ._______________________________________________________________________

Всі працівники забезпечені відповідно до 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 вінілшкіри-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 .________________

Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам відповідно до 
вимог р. 4 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» у відповідні строки._____________________________________

Наказом № 06 від 01.07.2019 р. створено комісію з перевірки, 
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-
технічної документації .____________________________________________________

Результати випробування запобіжних поясів та страхувальних канатів, 
відповідно п. 4.1.17 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», заносяться в «Журнал обліку та зберігання
засобів захисту».___________________________________________________________

Результати перевірки і випробування електроінструменту, відповідно 
до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», заносяться в «Журнал обліку, перевірки та випробування
електроінструменту ,____трансформаторів ,____перетворювачів частоти та
переносних світильників» ■__________________________________________________

Засобів індивідуального захисту,
ФОП Філіп'єв В.О. забезпечено нормативно-правовою документацію, 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) 
машин, 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»; НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні». ФОП Філіп'єв В.О. має комплект ДБН відповідно до 
робіт, що декларуються. У ФОП Філіп'єв В. 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-технічна база ФОП Філіп'єв В.О. відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
У ?  20г^?р. N 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.


