
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-ПІДПРИЄМ ЕЦЬ КУЗЬМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ___________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

паспорт серії СВ №  178075, виданий Ш евченківським РВ УМВС України в Запорізькій області
серія і номер паспорта, ким

________________________________________ 03 лютого 2000 р о к у ._______________________________________
і коли виданий,

_____ 50036, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Качалова, будинок 14, квартира 20
місце проживання,

____________________________________________ 3042516856____________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника

__________________________ (097) 7736663; kuzmenkodmitrijl3502@ gmail.com__________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об’єктах замовника на території України 
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 не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед Третіми особами згідно 
з постановою кабінету міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування непроводиться, тому що не є
об’єктом підвищеної небезпеки)_______

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 19 червня 2020 року____________
(дата проведення аудиту)

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

___________ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМ ЕЦЬ КУЗЬМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ___________
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 
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищ еної небезпеки:

1. Роботи верхолазні. _____________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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

mailto:kuzmenkodmitrijl3502@gmail.com


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 4, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 2______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

виробничі об’єкти та приміщення, які надаються замовником, згідно з договорами підряду.__________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Інші відомості ФОП Кузьменко Дмитро Олексійович, майстер Якушева Вікторія Борисівна пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку: ФОП Кузьменко Д.О., 
майстер Якушева В.Б. пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» 
(м. Кривий Ріг) та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: із загального курсу охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки (витяги з протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 11.03.2020 № 194/4.20-2020 (ФОП Кузьменко Д.О.), від 11.03.2020 
№  216/4.20-2020 (майстер Якушева В.Б.); з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(витяги з протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.03.2020
№  192/4.20-2020 (ФОП Кузьменко Д.О., майстер Якушева В.Б.).____________________________________
Наказами суб’єкта господарювання призначено відповідальних за виконання робіт підвищеної 
небезпеки, а саме: наказом від 18.03.2020 №  8 призначено відповідальну особу за організацію та
безпечне виконання верхолазних робіт та робіт на висоті - майстер Якушева В.Б.__________________
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні посвідчення, а 
саме: верхолази пройшли навчання по професії «верхолаз» в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ» (Гриценчук С.П. - свідоцтво від 30.05.2019 № 334-19-01; Стєчний В.В. - свідоцтво від
22.08.2019 № 546-19-01).________________________________________________________________________
Робітники суб’єкта господарювання, зайняті на роботах підвищеної небезпеки (верхолази Гриценчук 
С.П., Стєчний В.В.), навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці, з 
електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі виконуваної ними роботи, а саме: 
пройшли навчання в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: із загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки 
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.03.2020 
№  193/4.20-2020); з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті з допуском до 
виконання робіт на висоті та верхолазних робіт (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від_11.03.2020 №  213/4.20-2020)_______________________________________

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

Наказом суб’єкта господарювання від 16.03.2020 № 3 створена і діє служба охорони праці, функції 
якої покладено на ФОП Кузьменко Д.О. У ФОП Кузьменко Д.О. розроблено відповідні Положення, 
що затверджені та введені в дію наказом від 16.03.2020 № 2, а саме: Положення про систему 
управління охороною праці; Положення про службу охорони праці; Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; Положення про розробку інструкцій 
з охорони праці; Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки; Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на проведення робіт. 
Діє Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці,
затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу від 15.05.2020._______________________

наявністю служби охорони праці,

ФОП Кузьменко Д.О. розроблено та затверджено від 16.03.2020 посадову інструкцію майстра. 
Наказом від 18.03.2020 затверджено «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», які виконуються у 
суб’єкта господарювання, та призначено осіб, що мають право видачі нарядів-допусків (майстер
Якушева В.Б.).___________________________________________________________________________________
Наказом ФОП Кузьменко Д.О. від 18.03.2020 № 5 затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці по професіям та видам робіт, в т.ч. Інструкція з охорони праці № 01-20 для верхолаза;



Інструкція з охорони праці № 02-20 при виконання робіт на висоті; Інструкція з охорони праці
№  03-20 при роботі з ручними інструментами; Інструкція з охорони праці № 05-20 загальнооб’єктова 
про заходи пожежної безпеки; Інструкція з охорони праці № 06-20 по наданню першої домедичної
допомоги тощо._________________________________________________________________________________
Ведуться журнали: ФОП Кузьменко Д.О. розроблені: Програма проведення вступного інструктажу з 
охорони праці. Програма первинного інструктажу з питань охорони праці, затверджені наказом від
16.03.2020 №  4. Проведення інструктажів їх черговість, регламентуються веденням журналів: 
Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці. Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог 
охорони праці, в т.ч.: Ж урнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал обліку, 
зберігання та засобів захисту; Журнал огляду канатів; Ж урнал протоколів перевірки знань (ПБЕЕС); 
Ж урнал приймання та огляду риштувань; Ж урнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями; Журнал реєстрації осіб, що потерпілі від нещасних випадків; Журнали обліку.
реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці та інші.__________________________________________
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці та відповідних правил, спеціальне навчання в 
обсязі виконуваної працівниками роботи, організація і проведення інструктажів з питань охорони 
праці проводяться у відповідності до вимог Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом від 16.03.2020 № 2.__________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні робіт підвищеної небезпеки у ФОП Кузьменко Д.О. експлуатуються ручні будівельні
інструменти, риштування (вишка-тура пересувна «САИН». 2020 р.в.. Україна) тощо.____________
Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, 
керуючись орієнтовним переліком небезпек, за яких використовуються додаткові 313. що наведений 
у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування 
відповідних 313. що наведені у додатку 3 до цих М інімальних вимог, працівники підприємства, які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою, забезпечені: окулярами захисними, касками, 
рукавицями захисними, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
Робітники, які виконують роботи верхолазні, забезпечені поясами лямковими з повною обв’язкою 
(2 од.: зав. №№ 014325. 014211), верхолазним спорядженням (вісімки, карабіни, анкерні пости, 
стропи, засоби для спуску тощо), канатами (опорними, страхувальними), 2020 р.в., Україна. Пояса, 
верхолазне спорядження пройшли випробування та введені в експлуатацію (акт випробування від 
19.05.2020). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників._______________ ________________________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

При виконанні робіт ФОП Кузьменко Д.О. керується нормативно-правовими актами: Закон України 
«Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107; НПАОП 0.00-1.15-07 Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою; НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань 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 0.00-4.21-04 Типове положення про службу 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 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці._________________________________________________________________________________
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки. _________  ___
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет. У ФОП Кузьменко Д.О. в наявності



навчально-методичне забезпечення. С посібники з охорони праці, наглядна агітація. Розроблені та 
затверджені програми інструктажів, програми проведення інструктажу з охорони праці на робочому
місці для працівників, які виконують задекларовані роботи.______________________________________
Спеціальне навчання з питань охорони праці працівники проходять в спеціалізованих навчальних
закладах. ___________________________________________________________________________________________

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Д.О.Кузьменко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /і^У /7 /^с/1 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.



о?Ж % -  f??s с 6 гои;


