
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 Прохода Лариса Євгеніївна. паспорт серія_____________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
виданий ____________ _____ м _________________ ,_________________________  -

ким і коли виданий.

місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків:___________ ,________________________

реєстраційний номер облікової картки платника
тел. :______________, larysaprokhodal@gmail.com

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
______________________________ територія 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 згідно додатку 1 до порядку та 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року зі змінами N 75 від 11.02.2016 в 
редакції від 04.03.2016р. страхування не проводиться, так як Фізична особа -  підприємець
Прохода____ Лариса____ Євгеніївна._____не____ є____ об’єктом____ пі лвишеної____ небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 25.01.2020р.

(дата проведення аудиту)

Я __________________________________________________________ '

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_____ _____фізична_____особа_____=_____підприємець_____Прохода_____Лариса_____Євгеніївна.

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 в траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах4);
-роботи верхолазні;
-роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти; 
-зварювальні роботи;
-роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; 
-газополум’яні роботи;
-зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан-бутан4) 
-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 (застосування4) машин.
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механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання напругою понад 1000 В
(технологічне електрообладнання);_________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива (балони із стисненим, зрідженим газом (кисень - 2 од.,
пропан-бутан - 2 од, країна виробник Україна);______________________________________________

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, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 3______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

кількість будівель і споруд (приміщень): 1, 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 
Довгинцівський р-н, вул Рубенса, буд.28, виробничі дільниці -  згідно договорів підряду.

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

Інші відомості: Фізична особа -  підприємець Прохода Лариса Євгеніївна, головний інженер -  
Саєнко Олександр Григорович, Виконавець робіт -  Прохода Євген Олександрович - пройшли 
навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги потерпілим в 
разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» №756 від 
30.12.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
ПП «КРІОЛ» №758 від 30.12.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПП «КРІОЛ» №754 від 
30.12.2020р.;

-на знання з питань пожежної безпеки (пожежно -  технічний мінімум), перевірені знання з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких 
належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПП «КРІОЛ» №751 
від 28.12.2020р.;

-НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, 
промислова безпека у будівництві» - протокол ПП «КРІОЛ» №752 від 30.12.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» - протокол ПП «КРІОЛ» №763 від 30.12.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо - розвантажувальних робіт» - 
протокол ПП «КРІОЛ» №759 від 30.12.2020р.;

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» - протокол ПП «КРІОЛ» №764 від 30.12.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», протокол ПП «КРІОЛ» 
№757 від 30.12.2020р.;

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
протокол ПП «КРІОЛ» №761 від 30.12.2020р.;

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПП «КРІОЛ» №757 
від 30.12.2020р., (Прохода Л.Є. -ГУ група з електробезпеки, до і вище 1000В, Саєнко О.Г. -ІУ 
група з електробезпеки, до і вище 1000В, Прохода Є.О.- ІУ група з електробезпеки, до і вище 
1000В).

Наказом № 13-ОП від 18.01.2021р. призначено відповідальних осіб:
• виконавця робіт Проходу Є.О., атестованого на знання нормативно-правових і 

законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, призначено відповідальною особою:
- за безпечне виконання робіт з оформленням наряду -допуску відповідної форми;



- за безпечне проведення робіт на висоті, верхолазних робіт, використання, облік, зберігання у 
справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та страховальних канатів,

- за безпечне виконання робіт - роботи в траншеях, котлованах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах):

-за безпечне виконання в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії 
струму високої частоти;

- за безпечне виконання зварювальних, газополум’яних робіт, за протипожежний стан і 
безпечну експлуатацію засобів пожежогасіння на об’єктах при виконанні робіт;

- за безпечне виконання робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та 
будівельних підйомників,

- за експлуатацію (застосування) посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, 
зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан - 
бутаном):

- за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, технічному 
обслуговуванні, реконструкції машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

• устатковання напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання);
Наказом по підприємству №12 - Р П  від 18.01.2021р головного інженера Саєнко Р.Г., 
атестованого на знання ПБ та НПАРП 40.1-1.21-98 (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 
В)., призначено відповідальною особою:

- за електрогосподарство та пожежну безпеку підприємства:
- за стан охорони праці на підприємстві вцілому.

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

Наказом по підприємству №2-OП від 11.01.2021р. функції служби охорони праці -  покладено 
на ФOП Проходу Л.Є., яка має відповідну підготовку з питань OП та KO^AO^

Наказами по ФOП переглянуті, затверджені та введені в дію наступні Положення:
-Положення про Систему управління охороною праці наказ ^ ^ b O P  від 11.01.2021р.; 
-Положення про службу OQ наказ №3-OQ від 12.01.2021р.:
-Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформляються нарядом- 

допусками наказ №14-OQ від 19.01.2021р..
наявністю служби охорони праці,

Наказом №4-OQ від 12.01.2021р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно -  технічних працівників, в яких у встановленому порядку відображені 
вимоги з питань охорони праці.

Перелік робіт підвищеної небезпеки затверджено наказом №11-OП від 18.01.2021р.
Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з 
охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПAOП 0.00 -4.15
98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, які затверджені та введені в дію на ФOП наказом від 
13.01.2021р. № 5-OQ а саме:
№ 1 -при проведення робіт на висоті, верхолазних робіт,
№2 -  при виконанні робіт в траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах);
№3 -  при виконання в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму 
високої частоти;
№4 -  при виконання зварювальних, газополум’яних робіт
№5 - при виконанні робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників;
№6 -  при виконанні монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванні, 
реконструкції машин, механізмів, устатковання напругою понад 1000 В (технологічного 
обладнання);
№7 -  пожежної небезпеки:
№8 -  при експлуатації (застосуванні) зберіганні посудин, що працюють під тиском, балонів;
№9 -  при роботі із застосуванням електричних, ручних машин та інструментів;



№10 -  для електрогазозварника;
№11 -  для електромонтера;
№12 -для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій:
№13 -  при наданні домедичної допомоги,та інші.

Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці у відповідності до професії 
та видів робіт, в тому числі при виконанні декларованих робіт та інші.

При прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та 
небезпечні умови праці та проходять медичне обстеження, «Порядок проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій» затверджено наказом № 15-ОП від 19.01.2021р. Довідки 
працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою 
додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) - 
видані спеціалізованими медичними закладом. Працівники Підприємства, які зайняті на роботах 
з підвищеною небезпекою, відповідно до статті 5 «Права на охорону праці під час укладання 
трудового договору» Закону України «Про охорону праці» і Наказу Міністерства охорони 
здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 № 
263/121 Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, періодично 
проходять психофізіологічну експертизу в ТОВ «Сімейна клініка ПМС», що підтверджується 
відповідними висновками.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони праці: Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки; заведено Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків; Журнал обліку, 
перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та. відповідні інструктажі з питань 
охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». На. підприємстві розроблено та затверджено наказом № 6- 
ОП від 14.01.2021р., «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань 
для перевірки знань з охорони праці.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:
Соловйов С.О.- свідоцтво ПЗ «ТТПОН» електромонтер з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування 4 р. №180-18-03: свідоцтво ПЗ «ТТПОН» електрогазозварника 4 р. №307-18-03, 
посвідчення №00002091 верхолаза - допущений до верхолазних робіт, посвідчення №0001-2 про 
допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, посвідчення №0001-3 про допуск до 
експлуатації посудин, що працюють під тиском; посвідчення №0001-4 стропальника 3 р. допущений 
до виконання стропальних робіт.
Саєнко О.Г свідоцтво ПЗ «ТТПОН» монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 р. 

№304-18-03, посвідчення №0002-5 верхолаза - допущений до верхолазних робіт, посвідчення №0002
2 про допуск до виконання робіт з робочої платформи пі дйомника, посвідчення.
Прохода Є.О. свідоцтво ПП «ДНІ ІРОПЕТРРОВСЬКИИ НКК «МОНОЛІТ» електромонтер ОПС 5р. 
№011066, посвідчення №0003-5 верхолаза - допущений до верхолазних робіт, посвідчення №0003-2 
про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника,.
Смертельний С.Ю. свідоцтво ПЗ «ТТПОН» електромонтер з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування 4 р. №672-19-02: посвідчення №0004-5 верхолаза - допущений до верхолазних 
робіт, посвідчення №0004-2 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, 
посвідчення №0004-3 про допуск до експлуатації посудин, що працюють пі д тиском.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, механізмів, 
устатковання пі двитттеної небезпеки навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони 
праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі виконуваної ними роботи, 
в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи від 
18.01.2021р. №1/21 - 7/21)._______________________________________________________________



Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП персоналу затверджено 
наказом №7-ОП від 14.01.2021р.:

Голова комісії: Прохода Л.Є. -  ФОП, члени комісії: Саєнко О.Г -  головний інженер, Прохода 
Є.О.- виконавець робіт

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та 

наглядні посібники з експлуатаційного використання інструменту, яке використовується при 
виконанні заявлених робіт.

Драбини, риштування, засоби підмащування (Риштування стоякові приставні типу ТУРА, 
2016р.в., Україна, оглянуто комісією підприємства та допущено в експлуатацію, згідно акту № 1 
від 14.01.2021р.

Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками 
підприємства, відповідно до Проектно -  технологічної документації та розроблених і 
погоджених з підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. Застосування підйомнику 
автомобільного гідравлічного під час виконання робіт здійснюється згідно вимог чинного 
законодавства з укладанням відповідних договорів оренди (ДОГОВІР оренди №01/2021/- від 
11.01.2021р. з ТОВ «УКРМОНТАЖСПЕЦБУД», яке має відповідний дозвіл на експлуатацію 
№0606.19.12 (Підйомник автомобільний гідравлічний ВС-22-01 РГ).

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним експлуатуються, згідно вимог НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Поставка балонів з промисловими газами на підприємство здійснюється згідно договорів з 
спеціалізованим підприємством, що має відповідні дозволи та за необхідності ним і 
ремонтуються.

Під час заявлених газополум'яневих робіт використовується комплект газополум'яної 
апаратури, який використовується в справному стані, згідно паспортної документації.

Для виконання робіт використовуються: ручні слюсарні інструменти, інструменти для 
вимірювання та інші пристосування (домкрати механічні, зйомники гвинтові, тощо; 
зварювальне обладнання -  інвертор зварювальний модель_ММА -  250 зав. № 1307D1870; 
станція зарядна вуглекислотна СЗУ-7; дриль електрична Дніпро-М ПЕ2485П зав. № ZHP111706- 
05417; кутова шліфувальна машина STERN AG-125R зав № ME 32581; подовжувач електричний- 
на котушці 25 м; перфоратор ERBAUER ERB654SDS- зав. № 18W19 00569, що пройшло 
випробування згідно протоколів №.№001/21, 002/21, 003/21, 004/21, 005/21 від 22.01.2021 
(Свідоцтво про атестацію No 08-0023/2018 від 02.07.2018), під час роботи в електроустановках 
використовується: набір інструментів з діелектричними рукоятками викрутки шліцові (2 од.), 
плоскогубці (4 од.) тощо.

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають 
відповідні захисні властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт. На підприємстві 
впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка 
придатності ЗІЗ, з видачою актів, відповідно діючих нормативно -  правових документів. Пояси 
запобіжні - лямкові комбіновані моделі PROMSIZ 2ПЛ-К2 -  1шт., TAKELAG ПЛК1-М -  1шт. та 
стропи з карабіном до них, Україна (2 од.), вироблені у 2020році. - оглядаються комісією 
підприємства та допущені в експлуатацію, згідно акту №2 від 14.01.2021р. Діелектричні 
рукавиці, захисні окуляри, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, і таке 
інше - використовується за призначенням, у технічно справному стані та видається працівникам 
під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів 
індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно 
нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника. Наказом № 8-ОП 
від 15.01.2021р. затверджена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, на 
відповідність вимогам нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,



ФОП забезпечено нормативно-правовою документацію - (Закон України «Про охорону праці». -
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». -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». -НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» - 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». -НПАОП 0.00-6.03-93 
«Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про 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 0.00-1.8148 «Правила охороии праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском». -НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання». -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 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». -НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». ГГУЕ «Правила улаштування електроустановок». -НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні», шо розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які 
декларуються.

Реестр діючих НПАОП затверджено наказом №9-ОП від 15.01.2021р.
На ФОП розроблені та впроваджені наказом №Ю-ОП від 18.01.2021р. «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».

В Фізичної особи -  підприємця Проходи Лариси Євгеніївни є в наявності стенд Охорони праці, 
який поновлюється нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою. 
навчальними програмами інструктажів, необхідною для консультацій працівників з питань трудового 
законодавства та охорони праці.

Матеріадьно-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
гіромисловЬЇ-беЗпекй:%ід час виконання робіт, які декларуються.

матеріально-технічної бази, навчальио-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2СЬ^/р. № _______________________

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, устаткування 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.”.

Л.Є. Прохода 
(ініціали та прізвище)
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