
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам У%Зії£-2<гЛ)

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 САВЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, паспорт серія АЕ

№166644, виданий Томаківським РВ________________________________________________________

УМВС України в Дніпропетровській обл., 07.12.1999р._______________________________________
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

адреса: 53500, Дніпропетровська обл., Томаківський район, селище міського типу Томаківка,

ПРОВУЛОК СОБОРНИЙ, будинок 23А_____________________________________________________
місце проживання,

ідентифікаційний код 2388512790, телефон 0972388275, e-mail: t0972388275@ukr.net 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____ Роботи виконуються на території України згідно договорів______________________________
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 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)

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

Савченко Сергій Миколайович 
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: 
а саме:
Роботи верхолазні_____________________________________________________________________

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які
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виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  2, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик___________

виникнення травм -  2.______________________________________________________________ ______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ФОП Савченко С.М. орендує виробниче приміщення за договором оренди нежитлового

приміщення від 01.01.2012р. з ФОП Савченко Єлизаветою Сергіївною площею 81.6 м2. яке

розташоване за адресою: Дніпропетровська обл.. Томаківський район, смт. Томаківка. вул._____

Леніна, 4 9 А . _________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе 

особисто Савченко Сергій Миколайович. Він пройшов перевірку знань:

-  Законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки 

виробництва і вибухозахисту; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» №233 від 05.02.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОГІ 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у  Запорізькій області, протокол ДП 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» №263 від 06.02.2020р.);

-  «Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98: «Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) (перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №134 від 07.02.2020р.). Група з електробезпеки V, до та понад 1000 В.

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки під час виконання верхолазних робіт, згідно наказу №9 від 17 лютого 2020 

року, призначено виконроба Сахарука Олексія Анатолійовича. Він пройшов перевірку знань:

-  Законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки 

виробництва і вибухозахисту; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» №233 від 05.02.2020р.):

-  «Правил о х о р о н и  праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці v Запорізькій області, протокол ДП 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» №263 від 06.02.2020р.);



-  «Законодавство про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів». «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) (перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №134 від 07.02.2020р.). Група з електробезпеки V. до та понад 1000 В.

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки під час роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. 

відповідно до наказу №8 від 17 лютого 2020 року, призначено виконроба Сахарука Олексія 

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

Наказом №1 від 17 лютого 2020 року створено службу охорони праці. Функції служби 

охорони праці в и к о н у є  особисто Савченко Сергій Миколайович.

Наказом №7 від 17 лютого 2020 року переглянуто склад комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці: голова комісії ФОП Савченко Сергій Миколайович та члени комісії: виконроб 

Сахарук Олексій Анатолійович та майстер Маковоз Дмитро Станіславович.

Майстер Маковоз Дмитро Станіславович пройшов перевірку знань:

-  Законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки 

виробництва і вибухозахисту; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії 

(перевірка знань комісією Головного управління Держнраці v Запорізькій області, протокол ДП 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» №233 від 05.02.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області, протокол ДП 

«Запорізький навчально-курсовий комбінат» №263 від 06.02.2020р.);

-  «Законодавство про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» НПАОГІ 40.1-1.21-98: «Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів». «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) (перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №135 від 07.02.2020р.). Група з електробезпеки IV. до та понад 1000 В.

Наказом №2 від 17 лютого 2020 року затверджено: Положення про службу охорони праці. 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 

Положення про видачу наряду-допуску при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Введені в дію наказом №5 від 17 лютого 2020 року інструкції з охорони праці, у тому 

числі:

-  інструкція з охорони праці №1 при роботі на висоті:

-  інструкція з охорони праці №2 при роботі на лісах та підмостях;



-  інструкція з охорони праці №4 при обслуговуванні повітряних ліній електропередач;

-  інструкція з охорони праці №5 для електромонтажника;

-  інструкція з охорони праці №6 при електромонтажних роботах в діючих 

електроустановках;

-  інструкція з охорони праці №7 при монтажі електричних силових і освітлювальних 

мереж.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з питань 

охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові та 

позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до законодавства з 

питань охорони праці на своїх дільницях.

Для проведення навчання робітників з охорони праці розроблені програми навчання, 

білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності 

журнали з охорони праці:

-  Журнал реєстрації вступного інструктажу з ОП;

-  Журнал реєстрації інструктажів з ОП на робочому місці;

-  Журнал протоколів перевірки знань з ОП;

-  Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів;

-  Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту,трансформаторів та ін.;

-  Журнал реєстрації робіт по нарядам-допускам_____________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві працюють:

-  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Маковоз Дмитро 

Станіславович (посвідчення електромонтера №1565 від 12.02.2020р.);

-  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Мосін Ігор Миколайович 

(посвідчення електромонтера №1566 від 12.02.2020р.);

-  верхолаз Маковоз Дмитро Станіславович (посвідчення верхолаза №1584 від 12.02.2020р.);

-  верхолаз Мосін Ігор Миколайович (посвідчення верхолаза №1585 від 12.02.2020р.).

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування пройшли спеціальне 

навчання персоналу з питань охорони праці безпечного виконання робіт на висоті (висотно- 

верхолазні роботи) із застосуванням спеціальних страхувальних засобів, за «Правилами 

охорони праці під час роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол ДП «Запорізький 

навчально-курсовий комбінат» №321 від 12.02.2020р.).

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Мосін Ігор 

Миколайович пройшов спеціальне навчання з питань охорони праці електротехнічного та



електротехнологічного персоналу з питань електробезпеки (протокол ДП «Запорізький 

навчально-курсовий комбінат» №339 від 13.02.2020р.).

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Мосін Ігор 

Миколайович пройшов перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному 

обсязі комісією підприємства:

-  протокол №1 від 17.02.2020р. перевірки знання 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 відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених 

наказом №5 від 17 лютого 2020 року.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти.

керівництво з експлуатації, інструкції з користування) на все обладнання, за допомогою якого

виконуються роботи, що декларуються, а саме: підмості пересувні, запобіжні пояси).
експлуатаційної документації,

В наявності:

-  пояс запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками 1ПЛ-К2;

-  пояс запобіжний лямковий ППЛ-33;

-  печатки діелектричні О-А, «Зн» -  2 шт.:

-  килим діелектричний 750x750 / 20кВ -  2 шт.:

-  боти діелектричні / 20 кВ -  2 шт.:

-  штанга для накладання переносних заземлень ШЗП-10/15:

-  вимірювачів параметрів ланцюгу М 417:

-  вимірювач опору заземлення Ф4103:

-  переносне заземлення для повітряних ліній ЗПЛ-10М;

-  заземлення переносне ЗПП-1-1/3-16:

-  заземлення переносне ЗПП-15-3/3-25:

-  підмості пересувні збірно-розбірні «Атлант»:

-  підмості пересувні збірно-розбірні «Малютка-2»;

-  лази монтерські ЛМ-3.

На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться журнал видачі і 

повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Засобам 

індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в 

відповідні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час виконання робіт на 

висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Підприємство має договір №195 від 14.02.2020р. на послуги електротехнічної лабораторії 

з ТОВ «ПОРТАЛ-1» (свідоцтво № ПЧ 06-2/391-2019 від 06 травня 2019 року, чинне до 06
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травня 2022 року). Лабораторією проведені випробування засобів індивідуального захисту на 

[ підприємстві ФОП Савченко С.М.:

-  переносне заземлення для повітряних ліній ЗПЛ-10М (протокол №1 від 14.02.2020р.);

-  заземлення переносне ЗПП-1-1/3-16 (протокол №2 від 14.02.2020р.);

-  заземлення переносне ЗПП-15-3/3-25 (протокол №3 від 14.02.2020р.);

-  покажчик напруги «Компакт-553М» (протокол №4 від 14.02.2020р.);

-  покажчик напруги УВН ПОИСК-ІОФМ (протокол №5 від 14.02.2020р.);

-  штанга для накладення переносних заземлень ШЗП-10/15 (протокол №6 від 

14.02.2020р .);

-  діелектричні рукавиці (протокол №7 від 14.02.2020р.);

-  боти діелектричні (протокол №8 від 14.02.2020р.).

У лютому 2020 року запобіжні пояси та пересувні збірно-розбірні підмості були оглянуті

на наявність дефектів та пройшли випробування (акт № 1 від 20 лютого 2020 року)._____________
засобів індивідуального захисту,

ФОП Савченко С.М. має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт. 

Згідно наказу №10 від 17 лютого 2020 року відповідальність за облік, зберігання, видачу та 

внесення змін в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт 

підвищеної небезпеки (ДБН. СНиП. ДСТУ. ГОСТ). а також забезпечення виробництва 

експлуатаційною документацією несе особисто Савченко Сергій Миколайович. 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». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці». НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві». 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». 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» та інші.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті».

В наявності техніка та обладнання:

-  переносне заземлення для повітряних ліній ЗПЛ-10М;

-  заземлення переносне ЗПГІ-1-1/3-16;

-  заземлення переносне ЗПП-15-3/3-25;

-  лази монтерські ЛМ-3;

-  пояс запобіжний ПБ-2;



пояс запобіжний безлямковий 4 ПБ 2;

пояс запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками 1ПЛ-К2;

пояс запобіжний лямковий ППЛ-33;

покажчик напруги «Компакт-55ЭМ»;

покажчик напруги для фазування УВН ПОИСК -10ФМ;

відбійний молоток DeWALT D25900 Дж;

відбійний молоток DeWALT D25600 Дж;

перфоратор Makita2450T;

гідравлічний прес для фіксації наконечників АСКО;

прес гідравлічний ручний ПГР-120;

машина для затяжки бандажної стрічки;

дриль Фиолент MC 8-16;

кутова шліфувальна машина LSM1-230;

кутова шліфувальна машина Makita 125 мм;

шуруповерт Hitachi PS 10 DFL:

шуруповерт Hitachi PS 10 DFL:

зварювальний інвертор TELWIN Tecnica 164:

генератор АБ-4-Т/230-М1;

точило Einhell DSC 201;

електропила Makita UC3530;

паяльник для нластикових труб;

пістолет гарячого повітря «Зенит ЗФ-2000-1»;

станок заточувальний ТЭ-100:

повітряний компресор FL 24-50;

лобзик ручний електричний Г1МЗ-600Э;

машина ручна плоскошліфувальна МПШ1-28;

кутова шліфувальна машина МШУ2-9-125Э;

кутова шліфувальна машина МШУ2-9-125Э;

агрегат бензиноелектричний уніфікований змінного струму АБ-4-Т/230-М1; 

печатки діелектричні О-А. «Эн» -  2 шт.: 

килим діелектричний 750x750 і 20кВ -  2 шт.; 

боти діелектричні / 20 кВ -  2 шг.:

штанга для накладання переносних заземлень ШЗП-10/15; 

електрична ланцюгова пила МД-ЕЛП09-405(ш); 

мегометр ЦС 0202-1;
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-  рулетка вимірювальна металеваР20УЗК «Контакт»;

-  штангенциркуль ШЦ-1-125-0Л-2 «СтИЗ»;

-  вимірювачів параметрів ланцюгу М 417;

-  вимірювач опору заземлення Ф4103;

-  секундомір механічний СОСпр-26-2-(ЮО;

-  підмості пересувні збірно-розбірні «Атлант»;

-  підмості пересувні збірно-розбірні «Малютка-2».

Відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства несе, 

згідно наказу №4 від 17 лютого 2020 року, особисто Савченко Сергій Миколайович.

Відповідальність за справний стан, безпечну експлуатацію електроінструменту, драбин та 

стрем’янок, запобіжних поясів, стропів покладено, згідно наказу №12 від 17 лютого 2020 року, 

несе особисто Савченко Сергій Миколайович.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків. 

Відповідальним за оформлення наряду-допуску. згідно наказу №3 від 17 лютого 2020 року, 

призначено виконроба Сахарука Олексія Анатолійовича, підписує та видає наряд-допуск на 

виконання робіт підвищеної небезпеки представник Замовника на об’єкті. Відповідальним за 

безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки призначено виконроба Сахарука Олексія 

Анатолійовича.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками.________

плакатами, інструкціями з охорони праці тощо.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.М. Савченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

0 3  20^р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці Дніпропетровської області / /  20 р.
№  Л 0, /г  . ‘ *

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, устаткування 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.


