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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-підприемець Чорний Анатолій Якович_______________________

для фізичної особи — підприємця; прізвище, ім’я та по батькові,
Паспорт серії АЕ №577904, виданий Жовтневим РВДМУУМВС України в Дніпропетровській

серія і номер паспорта,ким і коли виданий,
області 16 квітня 1997 року, _________________________________________________________

49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Героїв, будинок 23, квартира 255
місце проживання,

ІПН 2533802171. номер телефону 0679174816, ел. адреса odastroi@mail.ru
реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

___________________Роботи що виконуються на території України__________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування 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 Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я ,________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

___________________________Чорний Анатолій Якович_________________________________,
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; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, зварювальні роботи

(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

Кількість робочих місць -  6 місць, в тому числі 3 робочі місця, на яких існує_____________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

підвищений ризик виникнення травм____________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

кількість будівель та споруд: 1 адміністративна споруда; виробничих об'єктів: 1___________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

виробнича база м.Дніпро вулиця Берегова, 158 , договір оренди від 04,09,2019р._________

mailto:odastroi@mail.ru


Інші відомості ФОП Чорний А.Я., виконроб Попов В.П., майстер Маотиоосян Г.Г.
пройшли навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраиі v Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої(домедічної) допомоги 
потерпілими, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 130 від 06.02.2020р.)

ФОП Чорний А.Я., виконроб Попов В.П. пройшли навчання в ТОВ « П р о Ф І ГІайн» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг
з протоколу №39/1 від 19.02.2020р.)______________________________________________________

ФОП Ч о р н и й  А.Я., виконроб Попов В.П., майстер Мартиросян Г.Г пройшли навчання в 
ТОВ «ПроФІ Лайн» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та
пристроями» (витяг з п р о т о к о л у  №28 від 10.02.2020р.)____________________________________

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
(витяг з протоколу №33від 25.02.2020р.)__________________________________________________

майстер Мартиросян Г.Г. пройшов навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг
з протоколу №123 від 04.02.2020р.)______________________________________________________

ФОП Чорний А.Я., виконроб Попов В.П., майстер Мартиросян Г.Г. пройшли навчання в 
ПП «Кріол» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області:

НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека у будівництві» (витяг з протоколу №19 від 29.01.2019р.)___________________________

НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» (витяг з
протоколу №19 від 29.01.2019р.)_________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу
№19 від 29.01.2019р.)___________________________________________________________________

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» (витяг з протоколу №19 від 29.01.2019р.)__________________________

Наказом від 28.08.2018 р. №04-РП майстра Мартиросяна Г.Г. призначено
відповідальною особою за забезпечення виконання робіт на висоті._______________________

Наказом від 28.08.2018 р. №05-РП ФОП Чорний А.Я. призначено особою, яка 
затверджує наряди допуски: виконроб Попов В.П. призначено особу який видає наряди- 
допуски_________________________________________________________________________________

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

Наказом №01-ОП від 27.08.2018 року створено службу з охороні праці. Функції службі
охороні праці покладено на виконроба Попова В.П._______________________________________

Наказом від 28.08.2018 р. №06-РП відповідальною особою за безпечне виконання 
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри з правом видачі наряд-допусків
призначено виконроба Попова В.П.______________________________________________________
Наказом №03-П від 27.08.2018 року на підприємстві створена комісія по перевірці знань з 
питань о х о р о н и  праці у складі: голови комісії -  ФОП Чорний А.Я., членів комісії -  виконроб
Попов В.П., майстер Мартиросян Г.Г._____________________________________________________
Також на підприємстві розроблені:

Положення про службу охорони праці (№02-РП від 27.08.2018р.)______________________



Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (№ 07-РП від 27.08.2018р.)_________________________________________________

Положення про систему управління охорони праці (№08-РП від 27.08.2018р).__________
Програма вступного інструктажу з питань охороні праці (№08-РП від 27.08.2018р.)
Перелік інструкцій з охороні праці, в тому числі: інструкція №5 під час виконання робіт на 

висоті, затверджена наказом по товариству №07-РП від 27.08.2018р; Інструкція №6 охорони 
праці при роботі з електроінструментом: ін с т р у к ц ія  №1 з охорони праці для монтажника 
металевих конструкцій: Інструкція №3 з охорони праці для зварника: Інструкція №4 з  охорони 
праці при виконанні земельних робіт: Інструкція №5 з охорони праці для машиніста
екскаватора.____________________________________________________________________________

Перелік журналів з охороні праці які ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охороні праці, журнал реєстрації
інструктажів з питань о х о р о н і праці на робочому місці.____________________________________

Працівники підприємства ФОП Чорний А.Я., що зайняти на роботах підвищеної 
небезпеки, проходять медичний огляд при прийму на роботу та періодичний медичний огляд 
згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджених
наказом МОЗ від 21.05.2007р. №246».____________________________________________________

На підприємстві розроблені та впроваджені «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
захворювань і аварій в 2020 рік»._________________________________________________________

Працівники підприємства які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
Сазонов П.В. -  пройшов навчання зварника 5 розряду витяг з протоколу №143 від 

20.12.2019р., диплом №11995 від 169.10.2018 здобув професію в ТОВ «УК «Дніпробуд», 
посвідчення зварника №КВІ 0019/1409 видане КП «Дніпросантехмонтаж», що він 
атестований по 111PBWW01 wmt12PF:PCssnb. атестований згідно вимог НПАОП 0.001.16-96, 
СНиП 111-18-75, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014 та допущений до ручного 
дугового зварювання та дугового зварювання металевим сплавящимся електродом в 
активних газах, посудин, що працюють під тиском,сталевих металдевих конструкцій, 
технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, систем водопостачання та
каналізації (атестований д 20.12.2021р.)___________________________________________

Савич В.О., Баліка Р.В., Мартиросян Г.Г. -  пройшли навчання муляра 5 розряду витяг з
протоколу №116 від 13.02.2020р._________________________________________________________

Савич В.О., Мартиросян Г.Г. -  пройшли навчання бетоняра 4 р о з р я д у  витяг з протоколу
№117 від 03.02.2020р.___________________________________________________________________

Мартиросян Г.Г. -  пройшов навчання стропальника НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з
протоколу №97 від 29.01.2020р.)_________________________________________________________

Машиніст екскаватора Борчевський Ю.О. посвідчення машиніста екскаватора серія АК №
522066 від 01.02.2003р.____________________________________________________________-

Монтажник металевих конструкцій Савич В.О. пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» 
та здовув кваліфікацію монтажника металевих конструкцій

Працівники підприємств пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства з 
перевірки знань з питань охорони праці згідно з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілім, електробезпеки, пожежної безпеки
( п р о т о к о л  № 1. від 25.01.2020р.)_________________________________________________________
«НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг

протокол № 2, від 25.01.2020р.)__________________________________________________________
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ (витяг з протоколу №3 від 25.01,2020р.)____________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та п р и с т р о я м и

(витяг з п р о т о к о л у  №4 від 25.01.2020р.)



«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 
(ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12 (витяг з п р о т о к о л у  № 5 від 25.01.2020р.), «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (витяг з 
протоколу №3 від 25.01.2020р.),________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має 
обладнання і інструмент, засоби індивідуального та колективного захисту: Інвертор 
зварювальний WINTECH: Перфоратор STERN: Дриль ударна STARTEX: Драбина-вишка 3*4 
м (12 м по висоте) дюралева; Шліфувальна машинка відрізна STERN -  2 шт., Вишка-тур 
(підмасти) пересувна «Атлан» висота 7.5м, випробування від 26.06.2019 року, на які є в 
наявності експлуатаційна документація (паспорт, інструкції та настанови з експлуатації), 
пояси запобіжні ПЛ 2шт.(акт випробування №1 від 20.01.2020); Опорні та допоміжні канати 
уловлювачі з вертикальним канатом, сітки захисні та інші. Усе обладнання та ЗІЗ 
використовуються за призначення, зберігаються у технічно справному стані з проведенням 
технічних вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом №07-РП від 
27.07.2018 р о к у  створена комісія з випробувань поясів, драбин, іншого устаткування 
використовуюся під час виконання робіт на висоті; екскаватор-навантажувач БОРЕКС 2101 
(договір оренди машин і механізмів з ПП «Мадест» №1/11 від 27.06.2019 року).

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я використання 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»НАП.0.00-7.17.-18. 
Робітники забезпечені спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту: респіратори, 
захисні о к у л я р и , поясами запобіжні, каски захисні тощо. Ведеться журнал видачі повернення 
спецодягу .спецвзуття, та інших ЗІЗ.______________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
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»; «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 о х о р о н у  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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; 
«Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та п р и с т р о я м и » та інш.___________________________________________________

Для поновлення та повноти відомостей щодо норм з охорони праці у товаристві 
наявності нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення) постійна нормативно-правова база, яка використовується, як відповідальними 
особами з охорони праці, так і іншими співробітниками товариства, і зберігається на 
паперових та електронних носіях за місцем розташування офісного приміщення товариства.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має 
обладнання і інструмент, засоби індивідуального та колективного захисту; Інвертор 
зварювальний WINTECH; Перфоратор STERN; Д р и л ь  ударна STARTEX; Драбина-вишка 3*4



м (12 м по висоте) дюралева; Шліфувальна машинка відрізна STERN -  2 шт., Вишка-тур 
(підмасти) пересувна «Атлан» висота 7.5м, випробування від 26.06.2019 року

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки 
знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони 
праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.___________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

________ ^ / o f n u  _______________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

2_6_ 02 20JL4>-

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 0 ?  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, 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.”.


