
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 Мациборко Ігор Станіславович. паспорт,... _
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

__________________ +____.. , maciborko@icloud.com_________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____________ На об'єктах замовника, згідно укладених договорів____________________
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
Д О ГО В ІР В ІД СУТНІЙ _________________________________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 16.10.2020
(дата проведення аудиту)

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

________________________ Мациборко Ігор 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, устаткування підвищеної небезпеки:

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 М ІСЦ Ь 8 , V тому числі тих, на яких існує підвищений РИ ЗИ К  

виникнення травм 1 ___________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, пров. 
Пушкіна, 19/2 та об'єкти замовника, згідно укладених договорів______________________

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

Інші відомості
ФОП Мациборко І.С. пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

у ТОВ «Шанс, ЛТД», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (наказ від 20.10.2015 №61): 
-Закон України «Про охорону праці», організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, профілактики професесійних захворювань і отруєнь, надання допомоги
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потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботи з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій (витяг з протоколу №19-136 від 14.08.2019р., посвідчення №1708); 
-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та 
пристроями» (витяг з протоколу №19-135 від 12.08.19р., посвідчення №1821)
; -НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН 
А.3.2-2-2009» (витяг з протоколу №19-126 від 12.08.19р., посвідчення №1852),
-НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила будови 
електроустановок; Електрообладнання спеціальних електроустановок НПАОП 40.1 - 
1.32-01; Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01; Правила 
пожежної безпеки в Україні (витяг з протоколу №40.8/19 від 30.08.2019р., посвідчення 
№07809-19ЕК),

Наказом від 09.10.2020 р. №13 призначена особа відповідальна за безпечне 
виконання робіт на висоті з використанням ЗІЗ, за справний стан та безпечну 
експлуатацію лямок, мотузок, поясів, а також за видачу нарядів-допусків - начальник 
складського господарства Ціш Олексій Рудольфович, який пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ «Шанс, ЛТД», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (наказ від 20.10.2015 №61): 
-Закон України «Про охорону праці», організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, профілактики професесійних захворювань і отруєнь, надання допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботи з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій (протокол №19-136 від 14.08.2019р., посвідчення №1709); НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями» 
(протокол №19-135 від 12.08.19р., посвідчення №1822; НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН А.3.2-2-2009» (протокол №19
126 від 12.08.19р., посвідчення №1853), НПАОП 40.1 -1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів; Правила будови електроустановок; Електрообладнання 
спеціальних електроустановок НПАОП 40.1-1.32-01; Правила експлуатації 
електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01; Правила пожежної безпеки в Україні 
(протокол №40.8/19 від 30.08.2019р., посвідчення №07909-19ЕК)

Мациборко Ігор Станіславович призначений особою, яка затверджує наряди- 
допуски (наказ від 09.10.2020 р. №13).

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

Наказом від 07.10.2020 р. №8 створено службу охорони праці, функції якої виконує 
виконроб Мациборко Станіслав Михайлович, який пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці у ТОВ «Шанс, ЛТД», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (наказ від 20.10.2015 №61):
-Закон України «Про охорону праці», організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, профілактики професесійних захворювань і отруєнь, надання допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботи з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій (протокол №19-136 від 14.08.2019р., посвідчення №1707); НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями» 
(протокол №19-135 від 12.08.19р., посвідчення №1820); НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН А.3.2-2-2009» (протокол №19
126 від 12.08.19р., посвідчення №1851), НПАОП 40.1 -1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів; Правила будови електроустановок; Електрообладнання 
спеціальних електроустановок НПАОП 40.1-1.32-01; Правила експлуатації 
електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01; Правила пожежної безпеки в Україні 
(протокол №40.8/19 від 30.08.2019р., посвідчення №8009-19ЕК.



Служба охорони праці, керуючись Положенням про службу охорони праці
здійснює чіткий контроль за діяльністю, виконанням обов’язків та дотриманням прав 
окремими посадовими особами, контролює за створенням безпечних та нешкідливих 
умов праці працюючих на об'єктах замовника, згідно укладених договорів.

«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці», затверджене наказом від 09.10.2020 р. №11, встановлює порядок 
навчання, інструктажу і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та 
працівників робочих професій в процесі їх трудової діяльності ФОП Мациборко І.С. 
Згідно п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 у ФОП Мациборко І.С. наказом від 09.10.2020 р. № 
12 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, у складі: 

голови: Мациборко І.С. , фізична особа-підприємець
та членів комісії: особа на яку покладено виконання обов’язків служби охорони 

праці виконроб Мациборко С.М.
особа відповідальна за безпечні умови праці, начальник складського господарства 

Ціш О.Р.
Постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці організовує 

навчання та проводить атестацію навчених працівників у строки, передбачені планом -  
графіком та у відповідності до затверджених програм теоретичного курсу навчання з 
охорони праці для працівників робочих професій з урахуванням специфіки 
виробництва.

Також на підприємстві розроблені:
інструкції з охорони праці, що стосуються виконання робіт підвищеної небезпеки 

затверджені наказом від 08.10.2020 р. № 10:
- Інструкція з охороні праці під час роботи на висоті;
- Інструкція з охороні праці про порядок випробування драбин, рятувальних поясів 

та страхувальних мотузок і т.д.
- Інструкція з охороні праці для водія;
- Інструкція з охороні праці для виконання робіт по зливу емульсії акрилової; 
Інструкція з охороні праці для виконання робіт за допомогою інструменту та

пристроїв
та інші нормативно-правові акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, 
затверджені наказом 09.10.2020р. №14:

- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- «Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб»;
- «Програма спеціального навчання робітників основних професій»;
- «Програма проведення вступного, первинного (повторного) інструктажів»;
- «Перелік інструкцій з безпечного ведення робіт»;
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктукцій 

з охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві,
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»________________________________

Працівники ФОП Мациборко І.С., що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд 
згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік".



Працівник підприємства, який виконуює заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
водій Хасієв Раджиб Ніфтула пройшов відповідне навчання у ТОВ «Шанс, ЛТД», а 

саме: спеціальне навчання виконуючого роботи на висоті за НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №20-53 від 
15.05.20р.), а також пройшов навчання з охорони праці в обсязі виробничих інструкцій 
та інструкцій з охорони праці в комісії у ФОП Мациборко І.С. (протокол №2 від
20.10.2020р.).__________________________________________________________________

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, основним 
запобіжним засобом від падіння з висоти працівника є пояс запобіжний комбінований 
ПЛК2 (М) зав. №204009. Введено в експлуатацію 22.04.2020р., в процесі експлуатації (1 
раз у 6 місяців) проходять випробування на механічну міцність статичним 
навантаженням (протокол перевірки №01/20, від 20.10.2020р. Облік ЗІЗ, їх видачі та 
повернення відбувається за встановленими наказом “Про затвердження типових форм 
первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів” 
від 22.05.1996 року за №145 Мінстату України. Результати випробувань оформлені 
протоколами механічних випробувань та заносяться в «Журнал обліку, видачі та 
зберігання засобів захисту». Усі ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників. Наказом № 16 від 09.10.2020р. створена комісія з 
випробування поясів, драбин, іншого устаткування, що використовуються під час 
виконання робіт на висоті.________________ _______________________________________

експлуатаційної документації,

З обов'язковим врахуванням Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці НПАОП 
0.00-7.17-18, та “Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості” (затверджених наказом Держгірпромнагляду від 16.04.2009 року №62 
НПАОП 0.00-3.07-09) працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на 1 міс.), 
каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), , підшоломник утеплений (на 24 міс.), 
які були придбані у травні 2020 року. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Придбання ЗІЗ здійснюється за 
наявності позитивного висновку органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності 
чи декларацію відповідності та задовольняють вимоги Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту. Забезпечується приймання і перевірка ЗІЗ, що закуповуються, 
на їх відповідність вимогам нормативних документів та результатам оцінки, проведеної 
відповідно Мінімальних вимог, комісійно.

засобів індивідуального захисту

У ФОП Мациборко І.С. в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 
0.004,21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці»; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік 
робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на 
підприємстві»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1 - 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1 - 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила улаштування 
електроустановок»: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та________



пристроями» та інш. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у 
вільному доступі в кабінеті охорони праці, регулярно оновлюються за допомогою 
Інтернету та друкованих видань. Окрім того, розроблені та затверджені програми
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, тестові білети по 
професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено 
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
/ І Р  ~ '■’> О /у 'г к К

о©
« 0 *1- у> «_____■{£,_______ » 2020 р.

І.С.Мациборко.

«  *

У К РДекларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці / У  _____  2020 р.

№ /М/.М>'6С ____________

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець Мациборко І.С. своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядкувидачі 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.

ГРУ 2020


