
Д Е К Л А Р А Ц І Я
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 КРАВЦОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта,ким і коли виданий,

— — ^  '  “ і  м — ■ У ' ' " - - " ' " - --------- . - і  г - г - у  -------------,  . . . . . .  ■------------------------- ,  ~  ~

місце проживання,

_______________________ +___ _ . .  кгсгуізоуШШка2015(ср,zmail.com___________
реєстраційний номер облікової картки платникаподатків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної

пошти;
____________ на території Дніпропетровської області____________________________

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 третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої 
шкоди (за наявності) згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 
2002 року № 1788 на ФОП Кравцова Т.В. страхування не проводиться, так як не є 
объектом підвищеної небезпеки______________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
_____________________________ Не проводився______________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Кравцова Тетяна Володимирівна_____________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 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 (п.З Додаток 6 до 
Порядку:

Роботи верхолазні fn.ll Додаток 6 до Порядку).________________________
(наймену вання 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 - 4. в тому числі на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм-2________________________________________________________
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кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існуєпідвшцений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд (приміщень) - 1, виробничих об'єктів (цехів. ДІЛЬНИЦЬ, 

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

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб які відповідають за дотримання вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
- Відповідальний за створення на ФОП КРАВЦОВА Т.В. умов праці відповідно 

до законодавства з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог 
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці -  фізична особа- 
підприємець Кравцова Т.В.

- Відповідальний за функціонування системи управління охороною праці ФОП 
КРАВЦОВА Т.В.є - фізична особа-підприємець. начальник служби охорони праці 
Кравцова Т.В.

- Відповідальний за електрогосподарства -  фізична особа-підприємець Кравцова 
Т.В.

- Відповідальні за стан охорони праці, безпечне ведення робіт та технологічного 
процесу, справний стан обладнання -фізична особа-підприємець Кравцова Т.В._____

(прізвище, ім'я та по батькові осіб які відповідають за дотримання вимог законодавстваз питань охорони праці
та промислової безпеки)

Наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту:

У ФОП КРАВЦОВА Т.В.наказом №1-ОП від 01.10.2020 р.створена служба 
охорони праці та призначено начальником сужби охорони праці Кравцову Т.В.

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та 
проведення інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом №04 від 
02.10.2020р «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», яке розроблено на основі типового Положення з урахуванням 
специфіки діяльності Підприємства.

На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці 
(вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий). Запис про проведення 
інструктажів робиться в відповідних журналах інструктажів з питань охорони праці.

Посадові особи ФОП КРАВЦОВА Т.В.проходять попереднє (під час п р и й н я т т я  на 
роботу) та періодичне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в 
навчальних центрах з охорони праці:

1. Посвідчення № 130/ 2- 2020-08 від 30.09.2020 р.. видане фізичній особі- 
підприємцю Кравцовій Т.В.. ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» на 
підставі п р о т о к о л у  № 130/ 2-2020 від 30 .09 .2020р . про те. що вона пройшла навчання 
та перевірку знань з Закону України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове 
державне соціальнестрахування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», нормативних 
документів з охорони праці, вибухо-пожежної та електробезпеки, гігієни праці і
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виробничої санітарії у відповідності до НПАОП 0.00-4.12-05 та «Правил з охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.

2. Посвідчення № 178-2020-1 від 30.09.2020 р.. видане фізичній особі-підприємпю 
Кравцовій Т.В. TOB «НВК «ВЕКТОР» на підставі протоколу № 178-2020 від 
30.09.2020р. про те. що вона пройшла навчання та перевірку знань з питань Пожежної 
безпеки.

3. Посвідчення № 130/3-2020-02 від 30.09.2020 р.. видане фізичній особі- 
підприємцю Кравцовій Т.В. ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» на 
підставі протоколу № 130/3-2020 від 30.09.2020р. про те. що вона пройшла навчання і 
вивчила потрібні знання та допущена до роботи в електроустановках напругою до 
1000В в якості адміністративно-технічного персоналу, група з електробезпеки III.

4. Посвідчення № 25/03-20 від 25.02.2020р.. видане ФОП Гриценко Анатолій 
Іванович на підставі протоколу № 05 від 25.02.2020р. про те. що фізична особа- 
підприємець Кравцова Т.В пройшла навчання і виявила потрібні знання Безпечного 
виконання висотно-верхолазних робіт з застосуванням спеціального оснащення та 
страхувальних засобів у відповідності до «Правил з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.

5. Посвідчення № 341/13 від 20.06.2017р.. видане ФОП Гриценко Анатолій 
Іванович на підставі протоколу № 25 від 20.06.2017р. про те. що монтажник Кравцов 
С.П. пройшов навчання і виявив потрібні знання Безпечного виконання висотно- 
верхолазних робіт з застосуванням спеціального оснащення та страхувальних засобів 
у відповідності до «Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07. чергову перевірку знань з безпечного виконання робіт пройшов 
25.02.2020 року.

6. Посвідчення № 178-2020-2 від 30.09.2020 р.. видане монтажнику Кравцову 
С.П.. TOB «НВК «ВЕКТОР» на підставі протоколу № 178-2020 від 30.09.2020р. про 
те. що вона пройшла навчання та перевірку знань з питань Пожежної безпеки.

7. Посвідчення № 130/3-2020-01 від 30.09.2020 р.. видане монтажнику Кравцову 
С.П.. TOB «Український навчальний центр «Експерт № 1» на підставі п р о т о к о л у  № 
130/3-2020 від 30.09.2020р. про те. що вона пройшла навчання і вивчила потрібні 
знання та допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000В в якості 
електротехнічного персоналу, група з електробезпеки III.

На підприємстві розроблені та введені в дію:
8. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, 
аваріям і пожежам ФОП КРАВПОВА Т.В. на 2020 р.. затвердженіОІ жовтня 2020 р.

9. Наказ № 1-ОП від 01.10.2020р. про створення служби охорони праці та 
призначення начальником служби охорони праці — фізичну особу-підприємця 
Кравцову Т.В.

10. Наказ № 2-ОП від 01 . 10.2020р  п р о  затвердження Положення про службу 
охорони праці.

11. Наказ №3-ОП від 01.10.2020р. про затвердження Положення про систему 
управління охороною праці.



12. Наказ № 4-ОП від 02.10.2020 р про затвердженняПоложення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

13. Наказ №5-ОП від 05.10.2020 р про затвердження Положення про 
розробку інструкції з охорони праці.

14. Наказ № 6-ОП від 05.10.2020 р. про затвердження Мінімальних вимог безпеки 
і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці.

15. Наказ № 7-ОП від 05.10.2020р. про затвердження Положенняпроведення 
медичних оглядів працівників певних категорій.

16. Наказ № 8-ОП від 06.10.2020р про затвердження переліку видів робіт 
підвищеної небезпеки відповідно ПКМ України від 26.10.2011 р. № 1107.

17. Наказ № 9-ОП від 06.10.2020 р. про затвердження переліку робіт, де є потреба 
в професійному доборі.

18. Наказ № Ю-ОП від 06.10.2020 р. про затвердження програми первинного 
інструктажу з питань охорони праці.

19. Наказ № 11-ОП від 06.10.2020 р. про призначення працівників відповідальних 
за організацію безпечного проведення робіт підвищеної небезпеки.

20. Наказ № 12-ОП від 06.10.2020 р. про організацію проведення інструктажів з 
питань охорони праці.

21. Наказ № 13-ОП від 07.10.2020 р. про затвердження Правил внутрішнього 
трудового розпорядку підприємства.

22. Наказ № 14-ОП від 07.10.2020 р. про затвердження Положення про порядок 
видачі наряд-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки.

23. Наказ № 15-ОП від 08.10.2020 року про затвердження переліку професій 
(посад), що потребують проведення медичного, наркологічного.психіатричного 
оглядів.

24. Наказ № 16-ОП від 08.10.2020 р. про затвердження інструкції з питань 
охорони праці (додаток перелік інструкцій з охорони праці).

25. Наказ № 17-ОП від08.10.2020 р. про затвердження Положення про 
енергетичну службу підприємства.

26. Наказ № 18-ОП від 08.10.2019 року про допуск персоналу до безпечного 
виконання робіт підвищеної небезпеки.

27. Наказом № 4-ОП від 02.10.2020 р затверджені:

- списки осіб, які звільняються від проходження повторних інструктажів з 
питань охорони праці;

- перелік робіт з підвищеної небезпеки відповідно НПАОП 0.00-8.24-05;

- програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці;

- тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб;

- перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці;
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- перелік посад і професій, які повинні проходити стажування (дублювання) на 
робочому місці.

28. На підприємстві в наявності журнали з охорони праці:

- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;

- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці:

- 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 обліку та зберігання засобів захисту;

- журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;

- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві.

Заявлені роботи виконуються навченим персоналом, який пройшов відповідне 
навчання, мають відповідну кваліфікацію, багаторічний досвід, та відповідний допуск 
до безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.

На устатковання. обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки є паспорти і інструкції з використання заводів 
виробників та протоколи випробування на механічну міцність канатів, блочних 
мотузок на установці УПСТ.

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту згідно 
норм в повному обсязі, а саме: рятувальний пояс (лямочний) -  2 шт.. страхувальна 
мотузка -  6 шт.. каски захисні -  5 шт.. комбінезони -  5 шт.. чоботи гумові -  5 пар, 
строп канатний 1СК2 -  3 од., строп ланцюговий -  1СЛ2 -  3 од., спусковий пристрій 
«Ю» - 2 од., система для підйому «Жумар» - 4 од., карабіни -  20 шт.. півісна система 
«Сідло» - 2 од., стусковий пристрій «Вісімка» - 2 од., драбини -  2 шт., куртка робоча -  
5 шт.. куртка утеплена -  5 шт.. шапка утеплена -  5 шт.. рукавиці утеплені -  5 шт. 
аптечка -  2 шт.. вогнегасник -  2 шт.. плащ з капюшоном -  5 шт.. жилети сигнальні 
світловідбиваючі -  5 шт.. попереджувальні знаки та написи -  30 шт.

Працівники підприємства своєчасно проходять медичні огляди, відповідно до 
нормативних документів.

Перелік інструкцій з охорони праці
№
з/р

Назва інструкції

1 Інструкція з охорони праці для адміністративно-управлінського персоналу
2 Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки.

3
Інструкція з охорони праці по застосуванню первинних засобів 
пожежогасіння, їх утримання, зберігання.

4 Інструкція з охорони праці для працівника, який перебуває у службовому 
відрядженні

5 Інструкція з охорони праці «Надання першої (долікарської) допомоги 
потерпілим при травмах».

6
Інструкція з охорони праці для працівників, які здійснюють пересування 
на території підприємства та за її межами по виробничій необхідності.
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7 Інструкція з охорони праці для працівників, які використовують 
електропобутові прилади

8 Інструкція з охорони праці з неелектрофікованим персоналом на І гр. з 
електробезпеки)

9 Інструкція з охорони праці під час робіт з ручними інструментами та 
пристроями.

10 Інструкція з охорони праці під час робіт з електрифікованим 
інструментом

11 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням 
пожежонебезпечних матеріалів і шкідливих речовин

12 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті.

13 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів

14 Інструкція з охорони праці при роботі із застосуванням переносних 
драбин і драбинок

15 Інструкція з охорони праці під час робіт на риштуваннях і помостах
16 Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
17 Інструкція з охорони праці під час очищення дахів і козирків від снігу
18 Інструкція з охорони праці під час ручного переміщення вантажів

(Наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту)

Підприємство забезпечене нормативно-правовою документацією. що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Нормативно- 
правова документація з охорони праці, а саме закони, постанови, стандарти, 
будівельні норми та правила, технічна документація підприємства знаходиться на 
електронних носіях та у паперовому вигляді. Матеріально технічна база відповідає . 
вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які 
декларуються.

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази 
навчально-методичного забезпечення:

Конституція України

Закон України «Про охорону праці»

Кодекс законів про працю

Кодекс цивільного захисту України
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності»
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці

НПАОП
0.00-4.12-05

Типове положення про службу охорони праці НПАОП
0.00-4.21-04

Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства

НПАОП
0.00-4.09-07



Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві

НПАОП
0.00-6.03-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП
0.00-2.01-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі НПАОП
0.03-8.06-94

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

Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП
0.00-4.11-07

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП
40.1-1.21-98

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів Наказ МПЕ №258 
від 25.07.06

«Правила улаштування електроустановок» ПУЕ

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

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки

ПКМУ№ 1107 
Від 26.10.11

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

"Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском"

НПАОП
0.00-1.81-18

Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП
0.00-1.76-15

Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт

НПАОП
0.00-5.11-85

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

НПАОП
0.00-1.80-18

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

НПАОП
0.00-7.17-18

"Система стандартівбезпекипраці. Охоронапраці і 
промисловабезпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)"

НПАОП
45.2-7.02-12

«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт»

НПАОП
0.00-1.75-15

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями

НПАОП
0.00-1.71-13

Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП
0.00-1.62-12

«Порядок проведення медичних оглядів праівників певних НаказМОЗ



категорій» України №246 від 
21.05.2007

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

ПКМУ № 337 
від 17.04.19

«Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ
А.01.001-2015

«Класифікатор професій»
--------------------------------------— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V . *  1 4 . '' 1 "'і' -------------------

ДК 003:2010

«Х£_» іиМул

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

2{)̂ Ю  р. № ______ .

^ ^Ц ^і^ /П рим ітки: 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.”

У Дніпропетровській області 

<*2 4$ 2.


