
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 ОРЛОВ ІЛЛЯ АНАТОЛІЙОВИЧ___________________________
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

паспорт серії АЕ №617748, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в____________
Дніпропетровській області, 21 квітня 1997 року,_________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

50015, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, будинок 21, квартира 43;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2634805312_____________________________

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

тел.: 068-462-71-82; e-mail: mhp-design@i.ua_____________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються 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: згідно Постанови КМУ №1788 від 
16.11.2002 р. підприємство не має об’єктів, які підлягають обов’язковому страхуванню цивільної
відповідальності тому договір про страхування не укладався.______________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 21 березня 2020 року______
(дата проведення аудиту)

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

Орлов Ілля Анатолійович________________________________________________________________ ,
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, устаткування 
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра__________________________

(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

mailto:mhp-design@i.ua


експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць: 2, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 1 

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

Офісне приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.
Кропивницького, будинок 21, квартира 43_______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень),

Виробничі об’єкти та приміщення надаються замовником згідно договорів_________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Орлов Ілля Анатолійович, монтажник Вікторова Ганна Ігорівна, пройшли 
навчання в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАПІ» перевірка.
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:____________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (витяг з протоколу
№116-19 від 12.07.2019 р., посвідчення №2244/116)______________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (витяг з
протоколу №170-19 від 27.09.2019 р., посвідчення №3233/170)___________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з протоколу 
№185-19 від 01.11.19 р., посвідчення №3504/185)_________________________________________________

Згідно зі структурою підприємства в складі підприємства є 2 людини, тому обов’язки 
відповідального за охорону праці (Наказ №1-ОП від 07.11.2019 р.), за безпечне виконання робіт на 
висоті (Наказ №3-ОП від 07.11.2019 р.), за електрогосподарство (Наказ №3-ОП від 07.11.2019 р.)
призначено керівника Орлова Іллю Анатолійовича.______________________________________________

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

Наказом №1-ОП від 07.11.2019 р. функції служби охорони праці покладені на керівника 
Орлова Іллю Анатолійовича

В наявності є інструкції з охорони праці, затверджені та введені в дію наказом №4 від
07.11.2019 рн., в тому числі:____________________________________________________________________
Інструкція №1 «Вступний інструктаж»;_________________________________________________________
Інструкція №2 «Пожежна безпека»;_____________________________________________________________
Інструкція №3 «Про надання долікарняної допомоги»;___________________________________________
Інструкція №4 «Електробезпека для робітників»;_________________________________________________
Інструкція №5 «Охорона праці під час виконання робіт на висоті»;________________________________
Інструкція №6 «Охорона праці під час монтажу та експлуатації риштувань та помостей»;_______
Інструкція №7 «Охорона праці при роботі з електроінструментом»;_______________________________
Інструкція №8 «Охорона праці при роботі з ручним пневматичним інструментом»;_________________
Інструкція №9 «Охорона праці при роботі з інструментами та пристроями»._______________________
Інструкції розроблено відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».___________________________________________________________________

Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, а також відповідні інструктажі
з питань охорони праці._________________________________________________________________________
Вікторова Ганна Ігорівна, монтажник пройшла, навчання в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО- 
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАПІ». перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98 (витяг з протоколу
№116-19 від 12.07.2019 р., посвідчення №2243/116)______________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з протоколу 
№185-19 від 01.11.19 р.; посвідчення №3503/185)_________________________________________________



У зв’язку з тим, що на підприємстві не проводиться навчання працівників з охорони праці та 
немає комісії з перевірки знань з охорони праці, щорічне спеціальне навчання з питань законодавства 
з охорони праці проводиться в навчальних закладах м. Кривий Ріг з подальшою перевіркою знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з питань охорони
праці._________________________________________________________________________________________

Наказом №4-ОП від 07.11.2019 року розроблено і введено в дію інструкції з охорони праці на 
види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі №5 під час виконання робіт на висоті,
№7 під час виконання робіт з електроінструментами та пристроями._______________________________

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

В наявності необхідна документація на обладнання (паспорти, інструкції з користування), у 
тому числі ті, що використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки (акумуляторний 
дриль-шуруповерт РЫ1РИ.О-М СР-120 Н , ударний дриль DWT БВМ-600, перфоратор Макіїа НИ. 
2450)_________________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники ФОП Орлов Ілля Анатолійович забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні (пройшли випробування: пояс 
запобіжний лямковий 1Ш2-01 -  у кількості 2 шт., зав. №001529, 001539. Акти проведення 
випробувань від 03.03.2020 р.), каски, драбини (пройшли випробування: драбина металева, інв. №1, 
2. Акт №1 від 07.11.2019 р.), ручний інструмент на акумуляторах (шуруповерт, дриль, перфоратор). 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту._______________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

При прийомі працівників на роботу у ФОП Орлов І.А. проводиться під розписку ознайомлення 
про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про 
їхні права, пільги та компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. 
Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені 
в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог законодавчих і 
нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки. ФОП 
забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому числі необхідних для 
виконання заявлених в Декларації робіт. Обладнаний куточок для проведення вступного 
інструктажу. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Бібліотечних фонд нормативних документів, в тому числі нормативно - 
правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (ДБН і 
т.ін.) та технічної документації підприємства понад 13 видань у паперовому (друкованому) вигляді та 
на електронних носіях. Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та
актуалізується.________________________________________________________________________________

В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а саме:__________

ЗУ №229-ГУ від 21.11.2002 р. Закон України «Про охорону праці»____________________________
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 р. Порядок видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) від 07 лютого 2018 року №48 машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки._________________________________________________

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві.

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті.__________________
НПАОП 0.00-2.01.05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою._______________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. 
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 0.00-4.12-05 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 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.__________
Наказ МОЗ №246 від 21.05.2007 р. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних

категорій.________________________________ ^ у к . р  ______________________________________
Матеріально-технічна база відповідає вимогам». законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки путпчас виконання робіт ̂ Іш ани^нстуб^зпеки, які декларуються._____________
норматнвночтрав«№«даматеріал ьйдрі&ні'Щ&візи (ЩічйЛьно-методіічного забезпечення)

/  /  (підпис) \ ^ ( і н і ц і а л и  та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці
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