
ДЕКЛАРАЦІЯ 
ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відомості про роботодавця

(для ю ри дичної особи: найм енування ю ридичної особи, місце знаходж ення, код згідн о з ЄД РП О У . 

прізвищ е, ім ’я, та  по батькові керівника; номер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон ної пош ти;

Фізична особа-підприємець Рудснко Валентин Андрійович, паспорт серія АК________
для ф ізичної особи-підприєця: прізвищ е, ім ’я та по батькові серія і номер паспорта

№164046 виданий Петриківським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 
03.06.1998р., 51831, Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Слизаветівка,

ким і коли виданий, місце проживання,

вул. Комарова,26 свідоцтво платника податку- серія Б, № 295045, ІНН 1737213938
реєстраційний номер облікової картки платника податків

телефон +38 067 584 17 04, адреса електронної пошти сруаіепгіпі 1 l@ grnail.kom
номер телеф ону, телеф аксу, адреса електронної пошти

Роботи виконуються на території У країни_______________ __________________________
місце (адреса)виконання роб іт  п ідви щ еної небезпеки та /або  експлуатац ії (застосування)

маш ин, м еханізм ів, устаткування п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди «АЛЬФА-ГАРАНТ»_________

(найм енування страхово ї компанії,

___________ 1 рік, 15-Р/12-836-0405. 20.07.2020р.__________________ ____________________________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 12 березня 2020р.
(дата проведення аудиту)

Я,___________ , . ,___________„ ____________________________ ________________________________
(прізвищ е, ім я та  побатькові керівника ю ридичної особи

________________________ Руденко Валентин Андрійович,_______________________________________
або ф ізичної особи -  п ідприємця )

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів;___________________________________

(найм енування виду робіт п ідвищ еної небезпеки

та/або  маш ин, м еханізм ів, устаткування п ідвищ еної небезки, тип  або марка, номер партії 

дата  виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або  уксплуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу.

робочих місць -  2, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2
кількість робочих місць, в том у числі тих, на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм , будівель і споруд (прим іщ ень) виробнничих

о б ’єктів (цехів, д ільниць, структурних підрозділів)

mailto:l@grnail.kom


Інші відомості

ФОП Руденко Валентин Андрійович, пройшов навчання перевірку знань Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове дежавне соціальне страхування», «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, інструкції з 
охорони праці та пожежної небеспеки в КП Кам’янскої Міської Ради «Навчально-Курсовий 
Комбінат», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол №62/2 від 26.12.2019 р е 

директор Руденко Михайло Валентинович, пройшов навчання та перевірку знань 
НПАОП 0.00 -  1 .1 5 -0 7  «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті»,
НПАОП 0.00 -  1.71 -13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
(в обсязі виконуваних робіт), інструкція з охорони праці, пожежна безпека в КП Кам’янскої 
Міської Ради «Навчально-Курсовий Комбінат», перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №59/4 від 26.12.2019р.).____________
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

Директора Руденко М.В. призначено відповідальною особою за беспечне виконання робіт на 
висоті з правом видачі нарядів-допусків (наказ №4 від 02.02.2015р.).
Відповідальна особа за безпечне виконання робіт
(прізвищ е, ім'я т а  по батькові осіб, які відповідаю ть за  д отрим анням  вим ог закон одавства з питань охорони праці та  пром ислово ї безпеки;

Наказом № 1 від 15.01,2020р, функції служби з охорони праці покладені на директора 
Руденко М.В,

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:
«Положення про службу охорони праці» (наказ №2 від 27.01.2015р.);
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 

(наказ №2 від 27.01.2015р.);
«Посадові інструкції» (наказ №2 від 27.01.2015р.);
«Інструкції з охорони праці» (наказ №2 від 27.01.2015р.);
«Перелік робіт підвищеної небезпеки» (наказ №2 від 27.01.2015р.);
Створена дільниця по обстеженню, чищенню, ремонту димових та вентиляційних каналів 

(наказ №3 віл 02.02.2015р.);

Працівники ФОП Руденко В.А. мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах, курсах та попередньому місці роботи:

Кошовий С.В. здобув професію «пічник» в КГІ «Дніпродзержинський навчально-к\рсивий 
комбінат (свідоцтво № 6928 від 16.03.2001р.).

Присвоєно кваліфікацію «Пічник четвертого розряду»
Кондратюк П.Х. здобув професію «чистильник» в КП «Дніпродзержинський навчально- 

курсовий комбінат (свідоцтво № 10596 від 17.06.2004р.).
Присвоєно кваліфікацію «Чистильник четвертого розряду»
Пічник Кошовий С.В.. чистильник Кондратюк П.Х. пройшли навчання та перевірку знань 

«Правил беспеки систем газопостачання» НПАОП 0.00 -  1.76 -  15 (р.7 вимоги безпеки під час 
проведення газонебезпечних робіт), технології проведення газонебеспечних робі і .
ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання». НПАОП 0 .0 0 -  1.15 - 0 7  «Правил охорони праці при 
виконанні робіт на висоті», інструкція з охорони праців в КП Кам’янскої М іської Ради 
«Навчально-Курсовий Комбінат» (протокол №54/3 від 20.12.2019 p.).
Працівники підприємства проходять медитичний огляд при прийомі на роботу та періодично 

(довідка КЗ «Петриківська центральна районна лікарня» від 18.02.2020р.

Працівники забеспечені спецодягом, спецвзуттям й індивідуальними засобами захисту.
Працівники забеспечені санітарно-побутовими приміщеннями.

На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації



інструкцій з охорони праці, журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, журнал обліку 
та зберігання засобів захисту, журнал реєстрації актів ДК та ВК (перевірка, капремонт, 
будівництво);

На підприємстві розроблено та затверждено систему управління та контролю якості виконання 
будівельно-монтажних робіт, призначено відповідального за організацію якості робіт, що 
виконуються.

На підприємстві розроблено навчальні плани та програми з питань охорони праці, 
електробезпеки та пожежної безпеки.

н аявн істю  служ би охорони праці, інструкцій  про проведення навчання та  інструктаж у з питань охорони  праці,

На все обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт в наявності вся 
необхідна експлуатаційна документація, в тому числі паспорти, інструкції з користування та інш.

Для виконання робіт на підприємстві використовується: тягонапоромір ТНМП-5243, 
зав.№ 19726
2002 р.вростання повірка 03.03.2020р) -  Іод.; анемометр крильчатий ручний АСО-3, зав.№2480, 
2004р.вростання повірка 26.02.2020р.) -  Іод.; гиря для прочистки -  2од.; пічний молоток - 2од.; 
трубоочисний йорж -  2од.; трубоочисна мотузка -  2од.; оглядове дзеркало -  2од.; відро пічне -  
2од.; совки -  2од.; долото -  2од.; зубило -  2од.; кельми -  4од.; переносний електричний ліхтар -  
2од.; приставна драбина-2 од.; пояса запобіжні-2од.; захисні каски -  4од.______________________

експлуатац ійн ої докум ентац ії,

У відповідності до 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- 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» працівники, які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом; комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, респіратор 
газопилозахисний. окуляри захисні, спецвзуттям, запобіжними поясами тип.ІІ-С акт№2 
від 10.0220р.

засобів ,ін дивідуального  захисту

ФОП Руденко В.А. забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується 
на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:________________________________

- Закон України «Про охорону 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 охорону 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 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 

робіт»;_____________________________________________ ___________________________________________
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;________________________

__________ Матеріально-технічна база ФОП Руденко В.А., відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці, під час виконання робіт, які декларуються._______________________________________________ _

У ФОП Руденко В.А. є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним



забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони 
праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами 
про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань 
трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

н орм ати вн о-п равової та  м атер іальн о-техн ічної бази навчально-м етодичного забезп еченн я)

В.А. Руденко
(ін іц іали  та прізвищ е)

У серн  2020р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ ^  р. № ______ .

Примітка. 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 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.




