
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;

______________ Ф ізична особа-підприємець М АЛЕНИК О ЛЕКСАН ДР С ЕРГІЙ О ВИ Ч
для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

------------------ ---- 1 ------ ;  "  *  X ------------------------- ------  _ _ _ _ _  7 г - і  Г 1 А ±  *  Г 1

_____________________________________________________________________ -і -і- _____ _______________ :_____________ ___________________________________________а-------------------------------------------------------------------------
ссрія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживання,

_____________ реєстраційний номер облікової картки платника податків -  _. _ . _ ________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

______  , innam elnikd@gm ail.com ___________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності______

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету М іністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є объектом підвищеної небезпеки._________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці___________
_________________________________________ 16 листопада 2020 р._________________________________________

(дата проведення аудиту)

я,_________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

___________________________________Маленик Олександр Сергійович___________________________________
або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією ґтідтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання ,таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

(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 експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві працюють 9 осіб, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик ви
никнення травм -  6 осіб._________ _________________________________________________________________

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

mailto:innamelnikd@gmail.com


Виконання робіт підвищеної небезпеки виконується на об’єктах замовників згідно укладених 
договорів._________________________________________________________________________ ^ ____________________

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

Інші відомості:
Наказом № 2510 від  2 5 .1 0 .2 0 2 0  р. відповідальною особою за безпечне виробництво робіт з під
вищеною небезпекою та за оформлення наряда-допуска на виконання робіт з підвищеною небе
зпекою призначено майстра Кошляка В .В ., майстра Кошляка Ю .В.
Наказом № 2610 від  2 6 .1 0 .2 0 2 0  р. відповідальною особою за безпечне виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт за допомогою вантажопідіймальних машин і механізмів призначено 
майстра Кошляка В .В .. майстра Кошляка Ю .В.
Наказом № 2910 від  2 8 .1 0 .2 0 2 0  р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті 
та робіт, що виконую ться за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників за 
правом оформлення та видачі наряд-допусків призначено майстра Кошляка В .В ., майстра Кош
ляка Ю .В.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4 .12-05  «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № 0311 від  0 3 .1 1 .2 0 2 0  р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони 
праці у складі: Голова комісії -  Ф ізична особа-підприємець Маленик О.С. Члени комісії -  майс
тер Кошляк В .В .. майстер Кошляк Ю .В . -  пройшли навчання та перевірку знань:
Ф ОП  Маленик О .С .. майстер Кошляк В .В .. майстер Кошляк Ю .В . пройшли навчання в ТО В 
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства України про охорону праці. О с
новні положення Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне со
ціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про 
працю. Витяг з протоколу № 324 від  01 .10 .2020  р. П освідчення № 07504, № 07505, № 07506.
Ф ОП  Маленик О .С .. майстер Кошляк В .В .. майстер Кошляк Ю .В . пройшли навчання в ТО В 
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в ком ісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0 .00 -1 .15 -07  «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 333 від 0 7 .1 0 .2 0 2 0  р. Посвідчення 
№ 07652. № 07653. № 07654.
ФО П  М аленик О .С .. майстер Кошляк В .В .. майстер Кошляк Ю .В . пройшли навчання в ТО В 
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в ком ісіїГоловного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0 .00 -1 .80 -18  «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад
нання». Витяг з протоколу № 357 від  20 .10 .2020  р. Посвідчення № 08014, № 08015, № 08016.
ФОП М аленик О.С.. майстер Кошляк В .В ., майстер Кошляк Ю .В . пройшли навчання в ТО В 
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці: Правила тех
нічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки. 4 група з елект
робезпеки до та вище 1000 В . Витяг з протоколу № 337 від 0 8 .10 .2020  р. Посвідчення № 07696, 
№ 07697. № 07698. _______________________________________________________

(прізвищ е, ім'я т # п о  батькові осіб, які відп овідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом № 1510 від 15.10.2020 р. функції служби охорони пра
ці на підприємстві Ф ізична особа-підприємець Маленик О.С. поклав на себе.____________________

наявністю служби охорони праці,

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Дудко В .В . -  ТО В «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» за професією -  монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конс
трукцій 4 розряду. П освідчення № 1979 від 26 .02 .2015 р.
Стропальник Дудко В .В . -  ТО В «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  стропальник. 
Посвідчення № 9574 від 20 .06 .2019  р.
Газорізальник Дудко В .В . -  ТО В  «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  газорізальник 
4 розряду. П освідчення № 9953 від 19.06.2019 р.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Бабенко В .Г . -  ТО В «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» за професією -  монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конс
трукцій 4 розряду. П освідчення № 1985 від 26 .02 .2015 р.
Стропальник Бабенко В .Г . -  ТО В «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  стропальник.
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з
Посвідчення № 9576 від  20 .0 6 .2 0 1 9  р.
Електрогазозварник Денисенко В .Ф . -  TQ B «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  
електрогазозварник 5 розряду. Посвідчення №1 1895 від 23 .10 .2018  р.
Стропальник Денисенко В .Ф . -  ТО В  «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  стропаль
ник. Посвідчення № 9575 від  2 0 .0 6 .2 0 1 9  р.
Газорізальник Кучеренко Д.М . -  Т О В  «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  газоріза
льник 4 розряду. П освідчення № 9958 від 19 .06.2019 р.
Стропальник Кучеренко Д.М . -  ТО В  «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за професією -  стропа
льник. Посвідчення № 9577 від 2 0 .06 .2019  р.
Стропальник/монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій/газорізальник Д уд
ко В .В ., монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій/стропальник Бабенко 
В .Г .. електрогазозварник/стропальник Денисенко В .Ф ., газорізальник/стропальник Кучеренко 
Д.М . пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства в об ’ємі загального курсу 
«Охорона праці», Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконува
них робіт. Протокол № 0311 від  03 .11 .2020  р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№ 2110 від 2 8 .1 0 .2 0 2 0  р. затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці:
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом № 2110 від 28 .1 0 .2 0 2 0  р. затверджено та 
введено в дію : Положення про систему управління охороною праці (СУО П ).
Система управління охороною праці (С У О Щ  на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал оперативного контролю за станом охорони праці.
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань.
Журнал періодичного огляду тари.
Журнал змінних завдань.

Наказом № 0310 від  0 3 .1 0 .2 0 2 0  р. затверджені та введені в дію  посадові інструкції фізичної осо- 
би-підприємця. майстра. Затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконую ть
ся на підприємстві, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та щорічна перевірка 
знань з питань охорони праці.
На підприємстві Ф О П  М АЛЕН И К О.С., наказом № 2810 від 2 8 .1 0 .2 0 2 0  р. затверджені та введені 
в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям. Тексти інструкцій є стислими, 
зрозумілими і не допускаю ть різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимо
гам НПАОП 0 .0 0 -4 .1 5 -9 8  «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»._______________

інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони пращ,

В  наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлу
атації тощо). Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності 
наступне обладнання: випрямляч зварювальний В Д -506Т  У 2 , № 173, 2012 р. в., Україна, кутова 
шліфувальна машина М Ш У -12Т , № 187. 2012  р. в., Україна, гайковерт пневматичний ST  5583, 
зав. № 08110004, 2004  р. в .. Україна, пояса запобіжні, № № 1616-1621. 2015 р. в.. Україна, мотуз
ки монтажні 150 м, риштування будівельні, каски будівельні, будівельно-слюсарний інстру
мент, механічний підіймач 1500-620-8411 , 2020  р. в.. Україна, підйомник автомобільний гідрав- 
лічний В С -2 2 -0 1 Р Г , 2007  р. в. (договір надання послуг з використанням будівельної техніки з 
екіпажом і технологічною  оснасткою № 03-11-20 від 0 3 .11 .2020  р.. укладений із ТО В «Укрмон- 
тажспецбуд») -  Дозвіл на експлуатацію Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області № 0606.19 .12 . чинний до 20 .06 .2024  р.

У  відповідності до вимог НПАОП 0 .00 -1 .15 -07 . ГО С Т  12.4.089 обладнання та пристосу
вання. які використовуються під час виконання робіт на висоті пройшли перевірку та випробу
вання: пояси запобіжні -  акт № 1 від  16.10.2020 р.__________________________________________________

експлуатаційної докум ентації.



У  відповідності до НПАОП 0 .00 -7 .17-18  «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
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використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», працівники 
підприємства, які виконую ть роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецв- 
зуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту, що вико
ристовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх  техн і
чне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законо- 
давства та документів з експлуатації виробників.__________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив- 
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано- 
вою Кабінету М іністрів України № 1107 від 26.10.11р ., Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки». НПАОП 0 .00-2 .01-05  «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0 .00-1 .15 -07  «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1 .80-18  «Правила охорони праці під час експлуа
тації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НІ ІАОП 
0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0 .00-4 .21-04  «Типове положення 
про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4 .12-05  «Типове положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0 .00-4 .09 -07  «Типове положення 
про комісію з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0 .00-4 .15-98  «Положення про роз
робку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6 .03-93  «Порядок опрацювання та затвер
дження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НІІАОГІ 
0 .00-7 .11-12  «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівни
ків» та інші.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на 
роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 
проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 
медичні огляди. Працівники підприємства пройшли медичний огляд від 12.10.2020 р. в Кому
нальне некомерційне підприємство «М іська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради.

Господарська діяльність ФОП М АЛЕНИК О.С. здійснюється у відповідності до чинного 
законодавства України. При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайом
лення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих фак
торів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих фа- 
кторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання ви
мог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної 
небезпеки.____________________________________________________________________________________________

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання робіт підвищеної небезпеки.________________________________________________________________

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



Декларація зареєстрована у журналі обліку су б ’єктів господарювання у територіальному

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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