
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 СОЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ТАРАСОВИЧ_______________
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,
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місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

________________________________________ тел. 0673081622________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду 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 додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 відіб.08.2002 року в ФОП Івченко_______
Віталій Миколайович страхування не проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки._____

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 04.08.2020р.__________________
(дата проведення аудиту)

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

СОЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ТАРАСОВИЧ__________________________________________
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; роботи верхолазні;______________________________
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин; газополум'яні роботи.

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- посудин, що працюють пі я тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива, а саме: (балон із зрідженим газом (пропан4) - 1 од.. Україна: 
балон із стисненим газом (кисень) - 1 од., Україна; балон із ацетиленом - 1 од, Україна).______________

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

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

Кількість робочих місць: 4; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: адміністративна та виробнича споруда за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Лабораторна, буд. 52________________________________________________________________________

Інші відомості: Фізична особа-підприємець Сольський М.Т. пройшов навчання законодавчих актів з _
охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки,________
пожежної безпеки в ПП "Кріол" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 465 від 
23.09.2020р.

Покрівельник, верхолаз - Гайдук В.В., покрівельник, верхолаз - Степаненко ДМ ., монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, стропальник - Іванов О.С. пройшли навчання 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ПП "Кріол" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 465/1 від 
23.09.2020р.

Фізична особа-підприємець Сольський М.Т. (ГУ група з електробезпеки до 1000 В і вище),
покрівельник, верхолаз - Гайдук В.В., покрівельник, верхолаз - Степаненко Д.М., монтажник з______
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, стропальник - Іванов О.С. (ІІІ група з_____________
електробезпеки до 1000 В у кожного) пройшли навчання Правил безпечної експлуатації__________
електроустановок споживачів в ПП "Кріол" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією_____
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 466 від_______
23.09.2020 р., наступна перевірка знань 23.09.2021р._______________________________________________

Фізична особа-підприємець Сольський М.Т., покрівельник, верхолаз - Гайдук В.В., покрівельник, 
верхолаз - Степаненко Д.М., монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, 
стропальник - Іванов О.С. пройшли навчання Правил охорони праці під час роботи з інструментами

та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ПП "Кріол" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену______
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 471
від 23.09.2020р.________________________________________________________________________________

Фізична особа-підприємець Сольський М.Т., покрівельник, верхолаз - Гайдук В.В., покрівельник, 
верхолаз - Степаненко Д.М., монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, 
стропальник - Іванов О.С. пройшли навчання Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00
1.76-15) в ПП "Кріол" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління_____
Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 464 від 23.09.2020р._________________

Фізична особа-підприємець Сольський М.Т., покрівельник, верхолаз - Гайдук В.В., покрівельник, 
верхолаз - Степаненко Д.М., монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій,
стропальник - Іванов О.С. пройшли навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на_____
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в ПП "Кріол" м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією_______
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 472 від________
23.09.2020р.____________________________________________________________________________________

Фізична особа-підприємець Сольський М.Т., покрівельник, верхолаз - Гайдук В.В., покрівельник, 
верхолаз - Степаненко Д.М., монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій,
стропальник - Іванов О.С. пройшли навчання Правила охорони праці під час експлуатації___________
обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) в ПП "Кріол" м. Кривий Ріг та перевірку 
знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол
№ 469 від 23.09.2020р.
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Фізична особа-підприємець Сольський М.Т., покрівельник, верхолаз - Гайдук В.В., покрівельник,
верхолаз - Степаненко Д.М., монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій,__________
стропальник - Іванов О.С. пройшли навчання Систем стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислової безпеки у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12) в ІIIІ "Кріол" м. Кривий Ріг та перевірку 
знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол 
№ 463 від 23.09.201920р.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні посвідчення: 
верхолази - Гайдук В.В., Степаненко Д.М. пройшли навчання у ДП "УКК "Одесбуд" та здобули 
кваліфікацію верхолаза. Посвідчення від 01.09.2019 року № 000154-000155.
покрівельники - Гайдук В.В., Степаненко Д.М. пройшли навчання у 1Ш "Кріол" та здобули 
кваліфікацію покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів. Посвідчення від
29.09.2020 року № 00001907-00001908.
монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Іванов О.С. пройшов навчання в ТОВ 
"НКЦ "Моноліт" та здобув кваліфікацію монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій 5 розряду. Посвідчення від 11.08.2009р., № 0005112; суміжна професія стропальник, 
пройшов навчання в ТОВ "НКЦ "Моноліт". Посвідчення від 20.03.2011р., № 0001292.______________

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

Накази з охорони праці: Наказ № 1 від 12.03.2007р. про створення служби з охорони праці,
функції якої виконує Сольський М.Т.____________________________________________________________
Наказом № 10 від 01.09.2020р. призначено фізичну особу-підприємця Сольського М.Т. 
відповідальним за електрогосподарство, за безпечне виконання робіт на висоті, верхолазних робіт, 
робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
газополум'яних робіт, експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05М Па._____________
Наказ № 9 від 14.01.2020р. про затвердження плану професійно -технічного навчання на 2020 рік_____
та затвердження відповідального з питань охорони праці.__________________________________________
Наказ № 8 від 14.01.2020р. про актуалізацію переліку нормативно-правових документів з ОП.________
Наказ № 7 від 14.01.2020р.про проведення медичних оглядів в 2020 році.____________________________

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, щокварталу проходять інструктажі і один раз 
на рік -  спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці._____________________________

Працівники, зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені та мають відповідні_______
посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних закладах._____________________________
Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону праці» в ФОП Сольський М.Т. переглянуте та 
введене у дію «Положення про службу охорони праці» П 196-03:2018 (затверджене наказом № 6 від 
14.01.2020р.).

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально- 
економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» в_____
ФОП Сольський М.Т. у 2020 році переглянута структура служби охорони праці (наказ № 4 від_______
14.01.2020р.).___________________________________________________________________________________

Переглянуті та затверджені відповідні інструкції з охорони праці за професіями, а саме: Інструкція з 
ОП для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, стропальника, верхолаза, 
покрівельника, при виконанні робіт на висоті, при експлуатації посудин, що працюють під тиском,
при виконанні верхолазних робіт;________________________________________________________________
В ФОП Сольський М.Т. ведуться наступні журнали:_______________________________________________
_____ -реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________________________
_____ -реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;___________________________
_____ -реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;__________________________________________
_____ -видачі інструкцій з охорони праці;__________________________________________________________
_____ -реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;__________________
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_____ -реєстрації аварій;__________________________________________________________________________
_____ -обліку та зберігання засобів захисту.________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В ФОП Сольський М.Т. в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, 

механізми, устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі на екскаватор, таль, підйомник, 
монтажні пояси, риштування, стропи, канати, драбини, газополум’яне обладнання (паспорти, 
керівництва з експлуатації, акти технічних оглядів, затверджені терміни проведення часткових та 
повних технічних оглядів).

експлуатаційної документації,

Працівники ФОП Сольський М.Т. в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами_____________
індивідуального захисту (каски, захисні окуляри, та інш.) відповідно до вимог НПАОП 0.00-04.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та_____
іншими засобами індивідуального захисту» за професіями.

засобів індивідуального захисту

В ФОП Сольський М.Т. в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП,
а саме:__________________________________________________________________________________________
ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.__________________________________
Пост КМУ №1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки (зі________
змінами).
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
НПАОП 45.2-7.02-12 Систем стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у_______
будівництві.____________________________________________________________________________________
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 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів._________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.________________________
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних________
категорій._______________________________________________________________________________________

Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно -правових актів з охорони 
праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної 
документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.

Для виконання заявлених видів робіт в ФОП Сольський М.Т. в наявності наступні засоби:_________
- пояс монтажний 1ПЛ-К, дата виготовлення - вересень 2020р., Україна - 2 од.;________________________
- пересувна збірно-розбірна вишка "Атлант", дата виготовлення вересень 2020р.;______________________
- драбини приставні, дата виготовлення вересень 2020р.;____________________________________________
- редуктори: пропановий, кисневий, рукав кисневий - інв. № 03-05, 2020р.в., Україна,________________

Роботи зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, 
виконуються за допомогою орендованої техніки з екіпажем (Договір оренди б/н від 20.07.2020р., 
укладений з ФОП Телепко А.В.), а саме: - Підйомник автомобільний гідравлічний ВС-18.01 МС; Таль
3т 3 м ручна; Екскаватор JCB-3cx._______________________________________________________________

Балони постачаються на. підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за 
необхідності ним і ремонтуються (договір поставки № 73 та договір підряду № Р-73, укладені від 
02.03.2020р., дозволи на виконання роботи підвищеної небезпеки № 300.12.15 терміном дії з 
07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022, № 10.17.30 терміном дії з 07.09.2017 до
07.09.2022).



Г -

Навчання та перевірка знань нормативно-правових актів з охорони праці у працівників суб’єкта 
господарювання проводиться в спеціалізованих учбових закладах або на підприємствах, які мають 
відповідну виробничу базу для проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 

В ФОП Сольський М.Т. є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений електронними  
посібниками, підручниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів. .

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

5

М.Т. Сольський
(ініціали та прізвище)

С6 /  О 20 іср .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 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.”.

(підпис)




