
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця________________________________________________________________________
( для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові керівника,

номер телефону, факсу, адреса електронної пошти,

_________________Фізична особа-підприємець Ковалець Володимир Станіславович,_________________
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я, по батькові, 

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
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місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

e-mail Adamant22@ ukr.net__________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________________ роботи виконуються на території України__________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався. Згідно додатку 1 

до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності субєктів 

господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України № 1788 від 16.11.2002 року у ФОП Ковальця B.C. страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами не проводиться, у зв’язку з тим, що суб’єкт господарювання не є об’єктом 

підвищеної небезпеки_________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 15.09.2020_____________ _

(дата проведення аудиту)

(прізвище, ім ’я по батькові керівника юридичної особи

Я, Ковалець Володимир Станіславович_________________________________________________________

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:
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Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

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

Кількість робочих місць -  10, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  4
(кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд (приміщень): на об’єктах замовників,_______________________
Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів: 1 виробничий підрозділ 
(бригада).________________________________________________________________________________________

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

Інші відомості:

Фізична особа-підприємець Ковалець Володимир Станіславович пройшов навчання:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку знань в 

комісії Головного управління Держпраці у Київській області із Загального курсу з охорони праці 

(витяг з протоколу № 81-330-19 від 05.04.2019 р.); в ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО- 

КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «М ОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку 

знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області згідно нормативно-правових актів з 

охорони праці, а саме: Загального курсу з охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 

праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 1488 від 20.11.2019 р.), НПАОГІ 0.00-

5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з 

протоколу № 1543 від 03.12.2019 р.): Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

НПАОП 40.1-1.21-98. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Правила 

технічної експлуатації електроустановок споживачів, в обсязі IV групи з електробезпеки до та понад 

1000 В (витяг з протоколу № 1485 від 20.11.2019 р.); в TOB «НВК «ВЕКТОР» та перевірку знань в 

комісії Головного управління Держпраці у Київській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 

охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (витяг з протоколу № 435-2020 від

11.09.2020 р.).

Майстер ІІІупін Олександр Станіславович пройшов навчання: в ДП 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «МОНОЛІТ» ДПАТ 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 

Дніпропетровській області'згідно нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: НПАОП 0.00-

5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (витяг з 

протоколу № 1436 від 08.11.2019 р.), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 1450 від 12.11.2019 р.). Загального курсу з охорони 

праці (витяг з протоколу № 1451 від 06.11.2019 р.); в ТОВ «НВК «ВЕКТОР» та перевірку знань в



комісії Головного управління Держпраці у Київській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 

охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (витяг з протоколу № 435-2020 від

11.09.2020 р.). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 

НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної 

експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок» в обсязі IV 

групи з електробезпеки до та понад 1000 В (витяг з протоколу № 218-2020 від 11.09.2020 р.).

Наказом № 7 від 14.09.2019 р. створено службу охорони праці, обов’язки інженера з охорони 

праці ФОП Ковалець Володимир Станіславович покладає на себе.
наявністю служби охорони праці,

Наказом № 14 від 14.09.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт 

підвищеної небезпеки, а саме «роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра», призначено 

майстра Ш упіна Олександра Станіславовича.

Наказом №11 від 14.09.2020 р. відповідальною особою за безпечний стан електрогосподарства 

ни виробництві призначено майстра ІІІупіна Олександра Станіславовича.

Наказом №8 від 14.09.2020 р. відповідальною особою за видачу нарядів-допусків на 

виконання робіт підвищеної небезпеки призначено майстра Ш упіна Олександра Станіславовича.

Наказом № 9 від 14.09.2020 р. обов’язки відповідальної особи за проходження працівниками 

регулярних медичних оглядів ФОП Ковалець Володимир Станіславович покладає на себе.

Наказом №18 від 14.09.2020 р. ФОП Ковалець Володимир Станіславович покладає на себе 

відповідальність за пожежну безпеку.

Наказом №19 від 14.09.2020 р. ФОП Ковалець Володимир Станіславович покладає на себе 

відповідальність за навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших 

працівників.

Інженерно-технічні працівники та працівники, що залучаються до виконання робіт підвищеної 

небезпеки, проходять навчання в навчальних центрах та перевірку знань в комісіях територіальних 

управлінь Держпраці.

Наказом №6 від 14.09.2019 р. затверджені та введені в дію положення, а саме: про службу 

охорони праці: про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці: про 

систему управління охороною праці: про елеткротехнічну службу, про пожежну безпеку.

Робітники проходять навчання, перевірку знань, відповідні інструктажі з питань охорони 

праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці».

До виконання робіт вище 1,3 метра допущені працівники, а саме: пічники Ковалець Станіслав 

Петрович та Щ ербина Петро Миколайович. Вони пройшли навчання та перевірку знань, умінь та 

навичок з професії «Пічник» 4 розряду в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БЕЗПЕКА 

ТА НАДІЙНІСТЬ» (витяг з протоколу № 150 від 10.09.2020 р., посвідчення № 150-1-2020



(Ковалепь). 150-2-2020 (Щ ербина). а також навчання в TOB «НВК «ВЕКТОР» та перевірку знань 

комісією Головного управління Держпраці у Київській області за навчальними програмами: НПАОП 

0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з протоколу № 436- 

2020 від 11.09.2020 р.); загального курсу з охорони праці (витяг з протоколу № 435-2020 від

11.09.2020 у . \

Розроблені та введені в дію наказом №4 від 23.12.2019 р. посадові інструкції: посадова 

інструкція керівника: посадова інструкція інженера з охорони праці: посадова інструкція майстра.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Розроблені та введені в лію наказами №5 від 23.12.2019 р. інструкції з охорони праці: №1 з 

пожежної безпеки; №2 вступного інструктажу з питань охорони праці: №3 з надання першої 

медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві; №4 під час чищення та 

ремонту димарів, повітропроводів; №5 з електробезпеки; №6 для пічника; № 7 під час виконання 

робіт на висоті; №8 під час чищення димарів та повітропроводів; №8 інструкція з пожежної безпеки.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться у ФОП: Журнал реєстрації вступного 

інструктажу з питань охорони праці. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Журнал реєстрації 

інструкцій з охорони прані на підприємстві. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 

підприємстві. Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 

Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту. Ж урнал обліку видачі 

нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки и суміщених робіт. Журнал обліку та 

зберігання засобів захисту. Ж урнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми. Журнал 

протоколів перевірки знань працівників з питань охорони праці.

В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації) 

на всі пристрої, інструменти та засоби індивідуального захисту, які використовуються при виконанні 

робіт підвищеної небезпеки. ________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

. .
При прийомі на роботу до ФОП проводиться під розписку ознайомлення працівників про

умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та їх 

можливі наслідки впливу. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться 

інструктажі з питань охорони праці із записами в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань 

охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 

Працівники ФОП. задіяні при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, мають актуальне і 

необхідне навчання і проходять відповідну щорічну перевірку знань з питань охорони праці. 

Посадові особи ФОП, які здійснюють організацію та керівництво роботами підвищеної небезпеки та 

проводять вступні, первинні та періодичні інструктажі з питань охорони праці, проходять навчання і



перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу та періодично один раз на три

роки.

Згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого 

наказом МОЗ України від 21.05.2007 за № 246 працівники, які зайняті на роботах з підвищеною 

небезпекою, проходять обов’язковий попередній та періодичний медичні огляди.

Згідно Постанови КМУ № 442 від 01.08.1992 р. «Про Порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці» на пілприємстві проводиться необхідна атестація робочих місць, а саме: 

дослідження важкості та напруженості праці, дослідження повітря робочої зони, дослідження 

шумового навантаження та інфразвуку, дослідження мікроклімату.

Усі працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту: 

кулі металеві Д100 мм (2 од.), мотузка (150 м), йоржі металеві (2 од.), респіратори (8 од.) -  

випробувані 22.01.2020 р„ відра (4 од.), кельми (4 од.), молотки (4 од.), кирки (3 од.), костюм х/б, 

костюм утеплений, взимку додатково куртка утеплена, боти шкіряні, рукавиці бавовняні, рукавиці 

комбіновані, черевики, запобіжні пояси ПЛ-2, інв. № 1. 2 зі стропом із металевого канату 5ПБ -  2 од. 

-  випробувані 22.01.2020 р._____________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони праці, 

знання яких входить до функціональних обов’язків працівників відділу експертизи об’єктів 

підвищеної небезпеки підприємства. Фонд нормативних документів та технічної документації є 

достатнім до виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються. Підрозділ підприємства має в 

достатньому обсязі законодавчі акти, стандарти та нормативні акти з охорони праці, що регулярно 

оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.

Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для виконання 

зазначених робіт:

Закон України «Про охорону праці».

Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки».

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

охорони праці».

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних 

актів про охорону праці, що діють на підприємстві».

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».



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».

«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» -  наказ МОЗ України від 

21.05.2007 № 246.

«Правила пожежної безпеки в Україні».

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 

робіт».

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС). 

НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ПЕЕЗ).

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС).

НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 

установок».

«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ).

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються.

ФОП розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці, розроблені тестові білети по професіям та видам робіт з перевірки знань з питань 

охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 

наглядними посібниками, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. 

На підприємстві є в наявності куток охорони праці.
нормативно-правової та  матеріально-технічної бази матеріально-методичного забезпечення)

В.С. Ковалець 

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці / У  2 ^ ^ 2  /£ € -



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.

І Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

в х ід . №  <іОд’ / 8  ід  0  7

0 7 мов 2т


