
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 КАЛЬНИІІЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
_паспорт серії АЕ №569361, виданий Бабушкінським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській

серія і номер паспорта,ким і коли виданий, місце проживання, 
_______________________________ області 06 травня 1997 року______________________________________

49040. Дніпропетровська обл., місто Дніпро. Ж/М ТОПОЛЯ-2, будинок 22.корпус 5. квартира 22_
місце проживання,

________________________________________ 2875104030____________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків

_____________________________ ('067') 250 51 29; andreydnelOO@gmail.com_____________________________
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 не проводиться, 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 30 червня 2020 року_____
(дата проведення аудиту)

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

_______ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАЛЬНИНЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ.
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:

mailto:andreydnelOO@gmail.com


1) Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра ( п.З Переліку ).
(найменування виду робіт

2) Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.5 Переліку).

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
3) Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою (гі.6 Переліку).

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
4) Роботи верхолазні та скелелазні ( п .11 Переліку ).__________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
5) Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 
частоти ( п.12 Переліку ). ______________________________________________ ________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
б4) Зварювальні роботи ( п.15 Переліку).__________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

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

Інші відомості ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИСМЕЇІЬ КАЛЬНИТТЬКИЙ АНДРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ відповідальний за дотримання вимог законодавства з охорони праці та 
промиславої безпеки ( відповідно до наказу від 20.01.2020 №1. за електрогосподарство ( відповідно 
до наказу від 12.03.2020 №8) за пожежну безпеку (відповідно до наказу від 12.03.2020 №9).за 
організацію та безпечне виконання верхолазних робіт ( відповідно до наказу 19.06.2020 №10 
Суб’єкт господарювання ФОП Кальницький А.В.пройшов навчання в «Учбовому центрі з охорони 
праці «КАСКОН» м. Києва та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держпраці у Київській області._____________________________________________ -
- Навчання з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів (витяг з протоколу № 80-27-20 від 
24.06.2020 р.. № 80-28-20 від 25.06.2020 р У Навчання з пожежної безпеки посадових осіб та 
спеціалістів (витяг з протоколу № 80-17/ПБ-20 від 18.06.2020 р.)- Навчання з правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) ; ( витяг з п р о т о к о л у  

№80-27-20 від 24.06.2020)- Навчання з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
(витяг з протоколу № 80-21/Е-20 від 08.07.2020 р.)- Навчання з правил улаштування 
електроустановок (ПУЕ) (витяг з протоколу № 80-21/Е-20 від 08.07.2020 р.)- Навчання з правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); (витяг з протоколу № 80-27- 
20 від 24.06.2020 р.У Навчання з правил охорони електричних мереж(витяг з протоколу № 80-21/Е- 
20від08.07.2020 р.)________________________________________________________________________________

(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 03.02.2020 №2 створена і діє служба охорони праці, функції 
якої покладено на ФОП Кальницький A.B..
У ФОП Кальницький A.B.. розроблено відповідні Положення, що затверджені та вветтені r гтіто 
наказом від 29.01.2020 № 3. а саме:
Положення про систему управління охороною праці;
Положення про службу охорони праці;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони пряці;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
Положення про порядок видачі.затвердження та виконання нарядів та проведення робіт:
Діє Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 
затверджене протоколом загальних зборів, трудового колективу від 22.06.2020._____________________

наявністю служби охорони праці,



Наказом від 19.06.2020 №10 затверджено «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», які 
виконуються у суб’єкта господарювання, та призначено осіб, що мають право видачі нарядів- 
допусків (ФОП Кальницький A.B.)
Суб’єктом господарювання ФОП Кальницький А.В складено та затверджено Перелік посадових 
осіб, які повинні проходити попереднє та періодичне навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці ( наказ від 24.02.2020 № 6). Перелік професій працівників. Які повинні проходити спеціальне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці (наказ від 24.02.2020 №7')
Допуск працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки здійснюються після відповідного 
стажування на робочих місцях (наказ від.30.01.2020)
Наказом ФОП Кальницький A.B. від 24.06.2020 № 12 затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт, в т.ч. Інструкція з охорони праці №01-20 для 
електромонтажника-налагоджувальника. Інструкція з охорони праці №02-20 з електробезпеки. 
Інструкція з охорони праці № 03-20 при виконанні верхолазних робіт. Інструкція з охорони праці №- 
4-20 при роботі з ручними інструментами. Інструкція з охорони праці №05-20 при виконанні робіт 
на висоті. Інструкція з охорони праці № 06-20 про заходи пожежної безпеки. Інструкція з охорони 
праці №09-20 по наданню першої домедичної допомоги тощо.
ФОП Кальницький А.В розроблені та затверджені наказом від 16.03.2020 №4 Прогрмама проведення 
вступного інструктажу з охорони праці. Программа первинного інструктажу з питань охорони праці. 
Проведення інструктажів їх черговість, регламентуються веденням журналів.
Журнал 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:
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежкої безпеки;
Журнал реєтрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки;
Журнал протоколів перевірки знань (ІІБЕЕС);
Журнал 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, затверджено наказом від 29.01. 2020 №3.__________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні робіт підвищеної небезпеки у ФОП Кальницький А.В. експлуатуються: монтажні 
інтрументи. драбини (2019-2020 рр в. Україна)тощо. Вимірювання опору ізоляції електрозахисних 
засобів, інструментів та випробування драбин, поясів верхолазного спорядження тощо виконано 
фахівцями електротехнічної лабораторії ПАТ «Укртелеком» ТД СЕМ ВЕОЗМ Лабораторія 
вимірювань ( сідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ №13/19 чинне до
28.05.2021. протокол №9 від 22.01.2020 діє до 22.01.2021. протокол № 6 від 22.01.2020 діє до
22.01.2021. про що надано Технічні звіти випробувань від 22.01.2020. Робітники, які виконують 
верхолазні роботи, забезпечені поясами лямковими монтажними (зав.№18650977. інв 361) 
верхолазними спорядженням( строп.карабіни тощо). канатами( опорними, страхувальними) 2020 р.в. 
Україна. Пояса, верхолазне спорядження пройшли випробування га введені в експлуатацію ( 
протоколи випробувань № 59-06-20 від 23.06.2020 та № 67-07-20 від 10 липня 2020) 
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 3 13.що наведені у 
додатку 3 до цих Мінімальних вимог, працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою, забезпечені окулярами захисними, касками, рукавицями захисними, спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 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 Кальницький A.B. 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 работодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві;
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення работодавцями 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.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки;
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет. У ФОП Кальницький A.B. в 
наявності навчально-методичне забезпечення. Є 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.
Навчання з питань охорони праці та спеціальне кавчання з питань охорони праці працівники
проходять в спеціалізованих навчальних закладах.________________________________________________

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

^/кад*н111̂ кии

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2(Й ^р. № £<7 У-

Примітки: 1. адзияна особа - підприємець ювоїм підписом надає згоду иа 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.
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