
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;

ФТЗИЧНА ОГОКА-ПТ/ТПРИРМЕЦЬ ГОШКАДОР ВОЛОІТИМИР ВІКТОРОВИЧ
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

_______ паспорт_____________ . ............................... .............................. ...................................
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,
________________________ т е л .:__________■. e-mail: vgoshkador@gmail.com_________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________ Згідно договорів підряду 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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002. ФОП Гошкадор В.В. не є об'єктом підвищеної небезпеки.___________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці від 01.12.2020року

(дата проведення аудиту)
Я,__________________Гошкадор Володимир Вікторович.________________________________

(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;___________________________________
- зварювальні роботи;_________________________________________________________________
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.__________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

mailto:vgoshkador@gmail.com


які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  9, у тому числі 6, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм.___________________________________________________________________________________

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

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці Ф РП Гошкадор В.В. пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор Гошкадор Володимир Вікторович, майстер Марченко Артур Михайлович 

пройшли навчання нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в 
ТРВ «РНЦ «РЕГЮН БУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області (протоколи № 130 від 21.05.2019 р., № 243 від 05.09.2019 р.).______________

Виконроб Фрейдін Сергій Йосипович пройшов навчання нормативно-правових актів з 
охорони праці в обсязі загального курсу в ТРВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 213 від
26.11.2019 р.).____________________________________________________________________________

Директор Гошкадор Володимир Вікторович пройшов навчання НПАOП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ТOВ «ЮНЦ «РЕГЮН БУД» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(посвідчення № 2624 від 30.08.2019 р.), присвоєно IV групу з електробезпеки (до 1000 В)._____

Майстер Марченко Артур Михайлович, виконроб Фрейдін Сергій Йосипович пройшов 
навчання НПАOП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
в ТOВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 224 від 19.12.2019 р.), присвоєно IV групи з
електробезпеки (до 1000 В)._______________________________________________________________

Директор Гошкадор Володимир Вікторович, виконроб Фрейдін Сергій Йосипович 
пройшли навчання НПАOП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» в ТOВ «OНЦ «РЕГЮН БУД» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 245 від 06.09.2019 р.)._________________________

Директор Гошкадор Володимир Вікторович пройшов навчання НПАOП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ТOВ «OНЦ «РЕГЮН 
БУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(протокол № 261 від 27.09.2019 р.)._____________________________________________________

Майстер Марченко Артур Михайлович, виконроб Фрейдін Сергій Йосипович пройшли 
навчання НПАOП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті », 
НПАOП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
ТOВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 207 від 18.11.2019 р.)._______________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 4ЮП від 10.12.2020 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначено майстра Марченко А .М ._____________________



Наказом № 5-ОП від 10.12.2020 р. відповідальним за безпечне виконання робіт зі зведення, 
монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин призначено майстра
Марченко А.М.________________________________________________________________________

Наказом № 6-ОП від 10.12.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на
висоті, з правом видачі нарядів-допусків призначено майстра Марченко А.М._________________

Наказом № 7-ОП від 10.12.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання
зварювальних робіт призначено виконроба Фрейдін С.Й.__________________________________

Наказом № 8-ОП від 10.12.2020 р. відповідальним за контроль зварювальних робіт 
призначено виконроба Фрейдін С.Й.______________________________________________________

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

Наказом № 3-ОП від 01.12.2020 р. у ФОП Гошкадор В.В. створена служба охорони праці. 
Функції служби охорони праці ФОП Гошкадор В.В. залишив за собою.______________________

наявністю служби охорони праці
У ФОП Гошкадор В.В. розроблені, затверджені та введені в дію «Положення про службу 

охорони праці» (наказ № 2-ОП від 01.12.2020 р.); «Положення про систему управління 
охороною праці підприємства» (наказ № 9-ОП від 10.12.2020 р.); «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 1-ОП від 
01.12.2020 р.).

У ФОП Гошкадор В.В. розроблені, затверджені та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._____________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, 
а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці.

Наказом № 10-0П від 21.12.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань 
діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: 
Гошкадор -  фізична особа-підприємець; члени комісії: Марченко А.М. -  майстер; Фрейдін С.Й.
- виконроб._______________________________________________________________________________

На Підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
(наказ № 10-0П від 10.12.2020 р.), зокрема: інструкція з охорони праці при виконанні робіт на 
висоті.

Працівники ФОП Гошкадор В.В. пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
охорони праці, з електробезпеки комісією підприємства (протокол перевірки знань № 7 від
28.12.2020 р.)._________________________________________________________________________

Працівники Скринальов О.О., Панасенко А.В. здобули професію «слюсар-сантехнік» в 
ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 062 від 22.06.2020 р.). Присвоєно кваліфікації «слюсар-
сантехнік четвертого розряду».____________________________________________________________

Працівники Поволоцький Г.А., Волков А.В. здобув професію «монтажник з монтажу 
стальних та залізобетонних конструкцій» в ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 054 від
19.06.2020 р.). Присвоєно кваліфікації «монтажник з монтажу стальних та залізобетонних
конструкцій четвертого розряду»._________________________________________________________

Працівник Рибачок О.І. здобув професію «електромонтер з ремонту і обслуговування 
електроустатковання» в ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол № 061 від 19.06.2020 р.). Присвоєно



кваліфікацію «електромонтер з ремонту і обслуговування електроустатковання четвертого
розряду».________________________________________________________________________________

Працівник Черевко О.О. здобув професію «електрозварник ручного зварювання» в 
ТОВ «НКЦ «БУДМАШОСНОВА» (протокол № 232 від 12.12.2019 р.). Присвоєно кваліфікацію
«електрозварник ручного зварювання четвертого розряду»._________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;___________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;__________________
- журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;_____
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_____________________________________________
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;__________________________________________
- журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту;____________________________
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників;________________________________________
- журнал обліку та видачі наряд-допусків;__________________________________________________
- загальний журнал робіт._________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, 

що застосовується при проведенні робіт, а саме: шуроповетр ТА-01-160 -  2 од., 2019 р.в.; 
штроборізи DNIPRO-M GC-182w -  2 од., 2019 р.в.; зварювальний апарат інверторний TWI 260 
MD -  2 од., 2019 р.в.; фарборозпилювач CRAFT CSP-750 -  2 од., 2019 р.в.; дріль електрична 
ЗЕНІТ ЗПП-1200/2 -  2 од., 2019 р.в.; бетонозмішувач БСМ-250 -  2 од., 2019 р.в.; перфоратор 
DWT SBH08-26T - 2 од., 2019 р.в.; циркулярна пилка DNIPRO-M CS-185 -  2 од., 2019 р.в.; 
затирочна машинка Stark DWS-801- 2 од., 2019 р.в.; відрізна машинка START PRO SAG-1070 -
2 од., 2019 р.в.; паяльник для зварювання труб ЗЕНІТ ЗПТ 2000 М -  2 од., 2019 р.в.___________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 

згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених директора. Під час 
виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту (куртка ватяна, 
костюм зварювальника, окуляри захисні, костюм бавовняний, чоботи гумові, рукавиці з
подвійним надолонником, рукавиці гумові, рукавиці х/б).___________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медогляд. За результатами медичного
огляду працівники допускаються до виконання робіт.________________________________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається 
як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, 
№ 2694-XII від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; 
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»; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)»;
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»._________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків,
відповідальність покладається на керівників робіт.



Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
ворони праці та промислової безпеки. 

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються 
за допомогою Інтернету та друкованих видань. 

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

В .В. Гошкадор
(ініціали та прізвище)

/ 9  О? 20М р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^  р. _______ .

_ 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: 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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