
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 Кондратенко Олег Миколайович,
1 1 — ■ ■ — ■_:_---------------------- -

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
виданий ._________________________________________________________________________
_̂______  проживає за адресою: _________ ____

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

телефон________ _ _,_______ адреса_______ електронної_______ пошти:
ЬисІ$Іаг@і.иа__________________________________________________________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
______ Роботи виконуються 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_____________________________________________
____________ договір не укладався______________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
15 жовтня 2020 року__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

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

_____ Кондратенко Олег Миколайович_________________________________________,
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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Роботи верхолазні.

Зварювальні роботи.



Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В 

Газополум'яні роботи____________________________________________________
(найменування виду робіт

Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємкостями для газового моторного 
палива:______________________________________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

________балон із зрідженим газом (пропан) -  1 од., Україна; балон із стисненим
газом (кисень технічний) -  1 од., Україна; балон із ацетиленом -  1 од., 
Україна._________________________________________________________________

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 3;____________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
будівель і споруд (приміщень): офісне приміщення -  1, яке знаходиться за 
адресою: 50086, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця 
Телевізійна, будинок 3 офіс 342 (договір оренди № 04 від 24.02.2020 р.); 
виробничих об'єктів -  на об'єктах замовників.________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Фізична особа-підприємець Кондратенко Олег
Миколайович -  відповідальний за організацію роботи з охорони праці,_______
Відповідальний за дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці, а 
також виконує функції служби охорони праці (наказ № 01 ОТ від 01.10.2020 р.) 
начальник дільниці -  Харченко О.С. -  відповідальний за безпечне виконання 
робіт підвищеної небезпеки (наказ № 10 ОТ від 01.10.2020 р.)________________

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

ФОП Кондратенко О.М. та начальник дільниці Харченко О.С. пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, а 
саме:

- ФОП Кондратенко О.М., начальник дільниці Харченко О.С. пройшли 
навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим від нещасних випадків, 
правил поведінки в разі виникнення аварій, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань комісією Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, Протокол № 34 від 10.03.020 р.

- ФОП Кондратенко О.М. пройшов навчання законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий Ріг та 
перевірку знань______комісією Криворізького гірничопромислового



управління Головного управління Держапраці у Дніпропетровській
області, Протокол № 34 від 25.02.2020 р.

- ФОП Кондратенко О.М., начальник дільниці Харченко О.С. пройшли 
навчання Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий Ріг та перевірку 
знань комісією ДП Навчально-курсовий комбінат АТВТ «ТРЕСТ» 
Південатоменергобуд, Протокол № ОП-105-20 від 16.04.2020 р.

- Начальник дільниці Харченко О.С., пройшов навчання законодавчих актів 
з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «ЦТОР» м. Кривий 
Ріг та перевірку знань комісією Криворізького гірничопромислового 
управління Головного управління Держапраці у Дніпропетровській 
області, Протокол № 34 від 10.03.2020 р.

- Кондратенко Віктор Миколайович (ІУ група з електробезпеки до і вище 
1000 В), пройшов навчання в ПАТ «ЦГЗК Учбово-курсовий комбінат» та 
перевірку знань згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», Протокол № 371 від
08.12.2019 р.

- Попков В.Ф. пройшов навчання Правил безпеки систем газопостачання, 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском та отримав посвідчення зварник на підставі результатів 
випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації 
зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за № 
61, пройшов атестацію в Український атестаційний комітет 
зварювальників згідно НПАОП 0.00-1.16-96, СНиП 3.05.05-84, НПАОП 0.00
1.81-18. ДСТУ-Н Б.В.2.5-68:12, НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001. 
Допущений до зварювання систем газопостачання, технологічних 
трубопроводів та устаткування, обладнання, що працює під тиском, 
трубопроводів водопостачання та каналізації, посвідчення дійсне до 
11.11.2021 року № 18.

- ФОП Кондратенко О.М., начальник дільниці Харченко О.С. пройшли 
навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії 
Криворізького гірничопромислового управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, Протокол № 75 від 10.03.2020 р.

- ФОП Кондратенко О.М., начальник дільниці Харченко О.С. пройшли 
перевірку знань комісією Криворізького гірничопромислового управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, Протокол № 371 від 18.04.2019 р. 
з Системи стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової 
безпеки у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2-2-2009), навчання в 
ТОВ «ЦТОР».

- ФОП Кондратенко О.М., начальник дільниці Харченко О.С. пройшли 
навчання в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань комісією Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-17 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 75 від 10.03.2020 р.

Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації
робітничих професій, вчасно проходять необхідні навчання та перевірку
знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, а саме:
- Електрогазозварник: Попков В.Ф. пройшов навчання в ТОВ «БУДСТАР-КР» 

посвідчення № 57 від 20.01.2020 р.; пройшов атестацію зварника в ТОВ



«БУДСТАР-КР» відповідно до «Правил атестації зварників» (посвідчення
зварника № 12, протокол № 10/01 від 10.01.2020 р.); має ІІ групу з 
електробезпеки;

- Покрівельник: Михайлишин І.С. отримав посвідчення покрівельника № 
00002643 від 10.06.2011 р. ДП «Навчально курсовий комбінат Кривбасбуд» 
Державного акціонерного товариства Будівельна компанія «Укрбуд».

- Верхолаз 6 розряду: Сушко С.С., отримав посвідчення верхолаз в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» від 23.05.2019 
року, посвідчення № 316-19-05 від 23.05.2019 р.

- Горелик О.М. пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань 
комісією Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00
1.15-17 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Протокол № 75 від 10.03.2020 р.

- Півоваров Д.В. пройшов навчання у ТОВ «Будстар-КР» за кваліфікацією 
монтажник -  посвідчення №16/07-20 від 21.09.2020 р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Наказом від 01.10.2020 р. № 01 виконання функцій служби охорони праці 
покладено на ФОП Кондратенко О.М.. як на такого, що пройшов відповідне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Наказом від 01.10.2020 р. № 10 затверджено перелік робіт підвищеної 
небезпеки.
Комісія з перевірки знань з питань охорони праці не створювалася.
ФОП Кондратенко О.М. та робітники підприємства пройшли навчання з 
охорони праці в навчальних центрах. Робітники також пройшли повторну 
перевірку знань на підприємствах, де вони працювали.
Наказом ФОП Кондратенко О.М. від 01.10.2020 р. № 02 затверджені та введені в 
дію посадові інструкції на посадових осіб ФОП Кондратенко О.М. Посадові 
інструкції передбачено періодично переглядати у встановлений 
законодавством строк.
Посадові інструкції розроблені відповідно до наказу Мінпраці від 29.12.2004 № 
336.
Наказом ФОП Кондратенко О.М. від 01.10.2020 р. № 03 затверджені та введені в 
дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Інструкція з охорони праці № 1 для електрогазозварника;
- Інструкція з охорони праці № 2 при зберіганні та експлуатації балонів;
- Інструкція з охорони праці № 3 з безпечного введення вогневих робіт;
- Інструкція з охорони праці № 4 для підсобного робітника;
- Інструкція з охорони праці № 5 під час експлуатації ручних електричних 

машин і електроінструмента;
- Інструкція з охорони праці № 6 при роботі з ручним пневматичним 

інструментом;
- Інструкція з охорони праці № 7 для працівників, що виконують верхолазні 

роботи;
- Інструкція з охорони праці № 8 під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці № 9 для газорізальника;
- Інструкція з охорони праці № 10 про надання першої (домедичної) 

допомоги при нещасних випадках;
- Інструкція з охорони праці № 11 з дотримання працівниками заходів

пожежної безпеки у підприємця;



Інструкції з охорони праці передбачено періодично переглядати у
встановлений законодавством строк (не рідше 1 разу на 3 роки).
Інструкції з охорони праці розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

В наявності затверджені та введені в дію наказом ФОП Кондратенко О.М. від
01.10.2020 р. № 04:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці;
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників 

ФОП Кондратенко О.М.;
В наявності Положення про нарядну систему, затверджене та введене в дію 
наказом ФОП Кондратенко О.М. від 01.10.2020 р. № 05.
В наявності журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- реєстрація нещасних випадків на виробництві;
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- реєстрації нарядів-допусків;
- реєстрації актів-допусків;
- обліку та зберігання засобів захисту;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці 
працівників ФОП Кондратенко О.М.;

- до роботи допускаються особи не молодші 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію і не мають протипоказань за станом здоров'я;
- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів 
на робочих місцях;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної 
небезпеки та за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під 
тиском, а також осіб, що будуть заміщати відповідальних в разі їх відсутності на 
період їх відсутності;
- проходженням працівниками медичних оглядів при працевлаштуванні та 
періодичних медичних оглядів у відповідності зі ст.17 Закону України «Про 
охорону праці» та згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246. 
Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ФОП Кондратенко О.М. 
забезпечений необхідним устаткуванням, обладнанням, інструментами та 
машинами, що знаходяться у задовільному стані, та на які мається в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти, керівництва з експлуатації), яке має 
використовуватися за призначенням, та яке проходить випробування та/або 
перевірку у термін, встановлений законодавчими та нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці та промислової безпеки. Електрообладнанню 
своєчасно проводяться електричні випробування, газополум'яному 
устаткуванню періодично проводяться випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатацією виробників на підприємствах, 
що мають у своєму складі відповідні випробувальні лабораторії та відповідні
документи дозвільного характеру.



В наявності: зварювальний апарат Дніпро 2EN 60974-1 -  1 од.; комплект
газорізальної апаратури (редуктори кисневий, пропановий, різак, рукава 
гумові) -  1 од.; кутові шліфмашини ExpertAG07, Expert AG02A -  2 од.; дриль 
ударний CompassID-1388 -  1 од.; дриль ударний Expert ID-11A -  1 од.; дриль 
шурупокрут ForteDS 403 VR -  1 од.; перфоратор ЗенитЗП-950 -  2 од.; 
перфоратор Протон ПЕ-1050 -  1 од.; перфоратор Einhell TH-RH900/1 -  1 од.; 
молоток відбійний елект. Зенит ЗМ-1900 -  1 од.; бетонозмішувачTSCM 125 I -  1 
од.; бетонозмішувач Кентавр БМ-140Е -  1 од.; риштавння інвентарні Н-12 m L-3m

-  3 од.; пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ 
чохлі, страху вальні, опорні та допоміжні канати (акт випробування від
21.05.2020 р.), страхувальні системи, захисні каски, захисні костюми. Усе 
обладнання та 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 № 12 від 01.10.2020 р. створена комісія з 
випробування поясів, драбин, іншого устаткування, що використовуються під 
час виконання робіт на висоті.
Роботи зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин, виконуються за допомогою орендованої техніки з екіпажем 
(Договір оренди № 04/10 від 04.10.2020 р., укладений з ТОВ «Спецтехніка»), а 
саме: - Кран КС 3577; Камаз 43101; КРАЗ 250; Таль 3т 3 м ручна; Екскаватор 
JCB-3cx
Балони постачаються на. підприємство постачальником ТОВ 
«ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за необхідності ним і ремонтуються (договір поставки 
№ 21 та договір підряду № Р-21, укладені від 11.02.2020р., дозволи на виконання 
роботи підвищеної небезпеки № 128.14.15 терміном дії з 20.02.2014 до
19.02.2019 з продовженням до 19.02.2024, № 129.14.15 терміном дії з 20.02.2014 
до 19.02.2019 з продовженням до 19.02.2024).
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці» НПАОП 0.00-7.17-18, працівники підприємства забезпечуються 
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (костюмами на 
12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на 1 міс.), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: 
куртка утеплена (на З6 міс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 
міс.), які були придбані у вересні 2020 року. Ведеться Журнал видачі і 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00 - 
4.21-04 «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, 
устатковання 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 0.00-7.11-12 «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»; 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 інше.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
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 
Кондратенко P.M. є в наявності куток Охо ро ни  праці, який забезпечений 
електронними посібниками, підручниками, розроблені навчально-методичні 
плани, програми підготовки іспитів.

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

О.М. Кондратенко____________
(ініціали та прізвище)

03 грудня 2020 р.

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

^  20£^f6.

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.”.


