
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство «Новатор»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого,
буд. 18, оф.407, ЄДРПОУ 31225040__________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

директор Кальченко Роман Леонідович 067-560-48-83_____________
, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________ novatorpp@ukr.net________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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, 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 наслідки можливої шкоди

__________________________не укладався_________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.10.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Кальченко Роман Леонідович,____________________________________
(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, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи верхолазні.
(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

Кількість робочих місць -  6, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -2.________________________________________________

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

mailto:novatorpp@ukr.net


1-адміністративна будівля,побутові приміщення.________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів

Інші відомості: директор - Кальченко Роман Леонідович,головний інженер - 
Пустовойт Вадим Васильович,майстер-Приставний Валерій Васильович 
,пройшли навчання в ДП ДНКК «Моноліт» з курсу «Про охорону праці», 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки»(протокол №781 від 16.10.20,№813 від 28.10.20)

директор- Кальченко Роман Леонідович,головний інженер- Пустовойт 
Вадим Васильович,майстер-Приставний Валерій Васильович ,пройшли 
навчання в ДП ДНКК «Моноліт»з курсу «Охорона праці безпечного 
виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні)із застосуванням спеціальних 
страхувальних засобів,правила виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15
07», (протокол №798 від 16.10.20)

газорізальники - Маліенко Владислав Миколайович, Лиша Микола 
Володимирович,стропальник - Ярощук Валентин Петрович ,пройшли 
навчання в ДП ДНКК «Моноліт» з курсу «Охорона праці безпечного 
виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні) із застосуванням 
спеціальних страхувальних засобів, правила виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07», (протокол №795 від 16.10.20)

верхолази-Кошовий Олег Анатолійович,Кошовий Володимир__________
Олегович,здобули професійну підготовку за фахом -верхолаз, на курсах 
перепідготовки за напрямком - безпечного виконання висотно-верхолазних 
робіт із застосуванням спеціального оснащення та страхувальних засобів, 
НПАОП 0.00-1.15-07» в ДП ДНКК «Моноліт» (протокол № 922 від 20.11.20) 
номер посвідчення №15170; №591/04-16

Наказом №-1 ОП від 19.10.20. про створення служби охорони праці на 
підприємстві, головний інженер - Пустовойт В.В. призначений 
відповідальною особою за охорону праці.

Наказом №-3 ОП від 20.10.20. про призначення відповідальним за безпечне 
виконання робіт на висоті головного інженера - Пустовойт В.В.____________

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

Наказом №4 від 21.10.20 створено службу з охорони праці. Функції служби 
охорони праці,покладені на головного інженера - Пустовойт В.В.__________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»,наказом №5 від 21.10.20 створена 
комісія з навчання та перевірку знань Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'екти 
підвищеної небезпеки» прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів з охорони праці ,Голова комісії -директор Кальченко Р.Л., члени 
комісії: Пустовойт В.В., Приставний В. В.



Навчання та інструктажі з охорони праці.проводяться у відповідності до 
вимог типового положення «Про порядок проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці»________________________________________
Введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.в 
тому числі інструкція №18. з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, а також 
та, яка використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки._____ _

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту у 
повному обсязі .Використовуються лямкові запобіжні пояси з двома 
стропами.серійні номери №1000133:1000140,які випробуються в термін 
кожні 6 місяців (акт випробування від 18.10.20), ліса та металеві драбини 
випробуються в термін - кожні 12 місяців, використовуються за 
призначенням, зберігаються в технічно -  справному стані._______________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією:________
-Закону України «Про охорону праці»__________________________________
-НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці»______________________________
-НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу з охорони праці» 
-НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
-НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями»__________ ____________________________________________
-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»______________________________________________________
-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті»____________________________________________________________
Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення 
відповідає вимогам законодавства з охорони праці та промислової 
безпеки.________________________ __________________________________

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

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 відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.”

(ініціали та прізвище)

на у журналі обліку суб’єктів господарювання 
20£Й$.
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