
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 О СОБ А -ТТТ ТТПРИЄМЕІДЬ ВАСИЛЕНКО МАРИНА СЕРГІЇВНА. ________

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,
______________ , marina.vasilenko@icloud.com________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
На об’єктах замовників________________________________________________________________________

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 (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №1788 у ФОП Василенко М.С. страхування
не проводиться тому що не є обєктом підвищеної небезпеки)._____________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ 15 грудня 2020 р.___________

(дата проведення аудиту)

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

__________________________ВАСИЛЕНКО МАРИНА СЕРГІЇВНА__________________________________
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:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;________________________________________
2. Обстеження і чищення димарів, повітропроводів;_________________________________________
3. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- систем газопостачання природного газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів;______
4. Газополум’яні роботи;_______________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
1. Посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів._______

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
що є ємностями для газового моторного палива, а саме:_________________________________________
- балони із стисненим газом (кисень газоподібний (2 од.), ацетилен (Іод.), країна виробник Україна)

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
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Кількість робочих місць - 5, в тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 2
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень),

_____ Виробничі приміщення розташовані на об’єктах замовників, згідно з договорами підряду._____
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Інші відомості Наказом від 12.11.2020 № 8-ОП особою, відповідальною за безпечне виконання робіт 
на висоті на підприємстві призначено Наказом від 12.11.2020 № 9-ОП особою відповідальною за 
проведення робіт підвищеної небезпеки, з правом видачі наряд-допуску на виконання робіт
підвищеної небезпеки призначено начальника дільниці Сорухана Є.О. Наказом від 12.11.2020_____
№ 11 -ОП призначено особу, відповідальну за організацію безпечного виконання газонебезпечних 
робіт начальника дільниці Сорухана Є.О. Наказом від 12.11.2020 № 10-0П особою, відповідальною
за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання призначено начальника дільниці__________
Сорухана Є.О. Наказом від 12.11.2020 № 5-ОП особою, відповідальною за електрогосподарство 
підприємства призначено начальника дільниці Сорухана Є.О. Наказом від 12.11.2020 № 6 -ОП 
особою, відповідальною за забезпечення пожежної безпеки в цілому по підприємству призначено
начальника дільниці Сорухана Є.О.__________________________________________________________
Директор Василенко М.С., начальник дільниці Сорухан Є.О., інженер з охорони праці______
Скоробогата І.В. пройшли навчання: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «ГРАНІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 20.11.2020 № 251); НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «НКЦ «ГРАНІТ» та перевірку знань в комісії, 
яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол від 20.11.2020 № 249); НПАОП 0.00-1.71-13 в ТОВ «НКЦ «ГРАНІТ» та перевірку знань в 
комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 20.11.2020 № 252); НПАОП 0.00-1.76-15 в ТОВ «НКЦ «ГРАНІТ» та перевірку 
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 27.11.2020 № 266); НПАОП 0.00-1.81-18 в ТОВ «НКЦ 
«ГРАНІТ» перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 27.11.2020 № 258); НПАОП 0.00-5.11-85
в ТОВ «НКЦ «ГРАНІТ» перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного______
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 13.11.2020 № 242/1);____________
НПАОП 40.1 -1.21-98, «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ «НКЦ «ГРАНІТ» та перевірку
знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у________________
Дніпропетровській області (протокол від 20.11.2020 № 245), мають ІУ групу з електробезпеки,_____
допущені до виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В; пожежної безпеки в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу
ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (протокол від 6.11.2020 № 82).__________________________________________

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

Наказом по підприємству від 04.11.2020 № 1-ОП діє служба охорони праці в особі інженера з 
охорони праці Скоробагатої І.В. 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 по підприємству від 12.11.2020 № 3-ОП створена комісія з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії -  директор Василенко М.С., члени 
комісії -  начальник дільниці Сорухан Є.О., інженер з охорони праці Скоробогата І.В . На
підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до вимог________
НПАОП 0.00 -6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві, розроблено, затверджено та діють відповідні Положення, а саме: 
«Положення про систему управління охороною праці в ФОП ВАСИЛЕНКО М.С.»(наказ 12.11.2020 
№ 2-ОП), «Положення про службу охорони праці в ФОП ВАСИЛЕНКО М.С.» (наказ від 12.11.2020 
№ 2-ОП), «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в
ФОП ВАСИЛЕНКО М.С.» (наказ від 12.11.2020 № 2-ОП), «Положення про видачу наряду-допуску



№ 2-ОП), «Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці в ФОП ВАСИЛЕНКО М.С.» (затверджене протоколом загальних зборів трудового
колективу від 22.11.2020 № 1).__________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання______________
регламентується інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт, які розроблені згідно 
з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, а саме: 
інструкція з охорони праці №1 слюсарю з експлуатації та ремонту газового устаткування; інструкція 
з охорони праці № 2 електрогазозварника; інструкція з охорони праці № 3 при експлуатації посудин, 
що працюють під тиском; інструкція з охорони праці № 4 під час виконання робіт на висоті; 
загальна інструкція про заходи пожежної безпеки; інструкція з охорони праці № 6 з надання першої 
допомоги постраждалим при нещасних випадках; інструкція з охорони праці № 7 під час робіт з 
ручним електрифікованим інструментом; інструкція з охорони праці № 8 чистильника димоходів, 
лежаків та топок димових та вентиляційних каналів; інструкція з охорони праці № 9 під час 
виконання газонебезпечних робіт. Ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці та обліку
видачі інструкцій з охорони праці.___________________________________________________________
Працівники, які виконують робіти підвищеної небезпеки та експлуатують устатковання, що 
декларується, навчені та мають відповідні посвідчення, а саме: електрогазозварник Каперко В.В. 
пройшов атестацію згідно НПАОП 0.00-1.16-96 Правил атестації зварників в атестаційній комісії 
ПАТ «Дніпрогаз» (посвідчення зварника № ДН0067/227 від 05.04.2019) та допущений до газового 
зварювання газопроводів; пройшов атестацію згідно НПАОП 0.00-1.16-96 Правил атестації 
зварників в атестаційній комісії ПАТ «Дніпрогаз» (посвідчення зварника № ДН0067/228 від 
05.04.2019) та допущений до ручного дугового зварювання газопроводів; пройшов навчання за 
професією «слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» в НК ПАТ «Криворіжгаз» 
(посвідчення від 22.11.2016 № 14570); пройшов навчання за професією «чистильник димоходів, 
лежаків та топок» в НК ПАТ «Криворіжгаз» (посвідчення від 21.06.2016 № 14518); пройшов 
навчання з пожежної безпеки в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в 
комісії ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» (протокол засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці від 06.11.2020 № 83); слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування Петришинець В.В. пройшов навчання за професією «слюсар з експлуатації та ремонту 
газового устаткування» в УКК ПАТ «Дніпропетровськгаз» (свідоцтво про присвоєння робітничої 
кваліфікації від 11.09.2020 ПрП № 5010); пройшов навчання за професією «чистильник димоходів,
лежаків та топок» в НК ПАТ «Криворіжгаз» (посвідчення від 21.06.2016 № 14516).______________
Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки проходять перевірку 
знань з питань охорони праці, електробезпеки, нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
виконуваної ними роботи в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ФОП ВАСИЛЕНКО 
М.С. (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.11.2020 №№ 1, 2,
3, 5, 6, 7, та інші). Всі робітники пройшли перевірку знань з НПАОП 40.1 -1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 26.11.2020 №№ 4), мають ІІІ групу з електробезпеки.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

ФОП ВАСИЛЕНКО М.С. використовує наступне обладнання та устатковання, а саме:____________
- балони із стисненим газом: кисень газоподібний - 2 од., ацетилен - 1 од., країна виробник - 
Україна, поставку балонів з газами здійснює ПАТ «Лінде Газ Україна» згідно з укладеним 
договором поставки від 30.11.2020 № 7932 (дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 
20.17.30, виданий Державною службою з питань праці України, дійсний до 14.09.2022 );_________
- газополум’яне обладнання: редуктор ацетиленовий, редуктор кисневий, рукава гумові, різак, 
випробування устаткованння виконано майстернею з ремонту та випробуванню газополум’яної 
апаратури 1Ш «ГЕФЕСТ ПЛЮС» (протоколи випробувань від 08.12.2020)._____________________
В наявності мається експлуатаційна документація на устатковання підвищеної небезпеки: паспорти, 
інструкції з експлуатації.

експлуатаційної документації,



ірацівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими 
нормами._____________________
При виконанні робіт на висоті працівники підприємства використовують пояси запобіжні інв. №№
1. 2. Випробування поясів проведено електротехнічною лабораторією__________________________
ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (протоколи випробувань поясів запобіжних від 30.10.2020)._____
Відповідно до пп. 4.2-4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників», працівники ФОП ВАСИЛЕНКО М.С. забезпечуються 
санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими на об’єктах підприємств-замовників згідно з
умовами укладених договорів підряду.___________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

При експлуатації устатковання підвищеної небезпеки підприємство керується нормативно- 
правовими актами: Закон України «Про охорону праці»; Закон України «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107; НПАОП 0.00-1.16-96 Правила 
атестації зварників; НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;______
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00-1.81-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці; НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу 
охорони праці; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників; НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 
використання виробничого обладнання працівниками; НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки. ________________________________________________________

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

(гадпис) (ініціали та прізвище)

£3 'А
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

органі Держпраці 20<д^р. № / J L _____ .

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.
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