
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
________________________________________ "ПРОСВІТ СЕРВІС"______________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
_________ 51931, Дніпропетровська обл., м. Камянське, вулиця Широка,будинок 1, квартира 25

місцезнаходження,
Код ЄДРПОУ: 38283951, керівник Прокоп Світлана Степанівна,____________________________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_________________ тел. 097-701-55-55, електронна пошта(е-шаіі) 9L9@ ukr.net__________________

номер телефону, 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;

______________________________ 51931, Дніпропетровська обл., м. Камянське,вул. Широка, 1_____
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 Товариство з додатковою 
відповідальністю «Страхова компанія «Ю.Ес.Ай»

(найменування страхової компанії,
строк дії до 26.02.2022 року, Договір № 21.400002.1550-0431 від 26.02.2021 року_________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.01.2021 р ._________
(дата проведення аудиту)

Я, _____ Прокоп Світлана Степанівна_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

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;_____________________________
________ - Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри;_________________________

(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 -  4___________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, 
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  2 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

mailto:9L9@ukr.net


____________________ будівель і споруд (приміщень) -  0, виробничих об'єктів -1,__________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

_________________________цехів -  0, дільниць -0, структурних підрозділів - 0_____________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості 

Відповідальні особи:
- Прокоп Андрій Миколайович. Головний інженер (за сумісництвом інженер з ОП) - відповідальний за 
стан охорони праці на Підприємстві;
 - Прокоп Андрій Миколайович, Головний інженер (за сумісництвом інженер з ОП) відповідальний за
виконання робіт на висоті із застосуванням спеціальних страхових засобів згідно вимог інструкцій в межах 
виконуваних робіт та вимог НПАОП 0.00-1.15-17 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; 
НПАОП 45.2-7.02-12 Правил охорони праці при безпечному виконанні земляних робіт на глибині понад два
метри або в зоні розташування підземних комунікацій_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;
- Посвідчення № 22 -  04 -  03 -  21 - 2, видане ТОВ «Ліфтсервісексперт», на підставі протоколу 
№ 22-04-03-21 від 04.03.2021 р., про проходження навчання і перевірку знань з нормативно - 
правових актів з охорони праці, а саме: Загальний курс ОП (Закон і нормативно-правові акти з ОП, 
електробезпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних 
ситуацій на виробництві, надання першої медичної долікарської допомоги потерпілим від нещасного 
випадку, Законодавство України про охорону праці, організацію роботи з охорони праці, пожежної 
безпеки, гігієни праці і промислової санітарії, медичних оглядів, проведення розслідування та 
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, 
електробезпеки, профілактики професійних захворювань, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварії, проведення інструктажу з дотримання вимог законодавства про захист 
населення від інфекційних хвороб) - Прокоп Андрій Миколайович, Головний інженер;
- Посвідчення № 22 -  04 -  03 -  21 - 2, видане ТОВ «Ліфтсервісексперт», на підставі протоколу 
№ 22-04-03-21 від 04.03.2021 р.,про проходження навчання і перевірку знань при безпечному 
виконанні земляних робіт на глибині понад два метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій згідно ДБН (НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві») -  Прокоп Андрій Миколайович, Головний інженер;
- Посвідчення № 129, видане ДП «Придніпровський ЕТЦ», на підставі протоколу № 36/06-19 від
28.02.2019 р., проходження курсового навчання Безпечних методів під час виконання робіт висотних 
робіт на висоті за присвоєною кваліфікацією із застосуванням спеціальних страхових засобів згідно 
вимог інструкцій в межах виконуваних робіт та згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» - Прокоп Андрій Миколайович, Головний інженер;
- Посвідчення № 50, видане ДП «Придніпровський ЕТЦ», на підставі протоколу № 36/02-19 від
25.02.2019 р., про проходження навчання і перевірку знань з нормативно - правових актів з охорони 
праці, а саме: Загальний курс ОП (Закон і нормативно-правові акти з ОП, електробезпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на 
виробництві, надання першої медичної долікарської допомоги потерпілим від нещасного випадку, 
Законодавство України про охорону праці, організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки, 
гігієни праці і промислової санітарії, медичних оглядів, проведення розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, електробезпеки, 
профілактики професійних захворювань, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків 
аварії, проведення інструктажу з дотримання вимог законодавства про захист населення від 
інфекційних хвороб) - Прокоп Світлана Степанівна, директор;
- Посвідчення № 52, видане ДП «Придніпровський ЕТЦ», на підставі протоколу № 36/02-19 від
25.02.2019 р., про проходження навчання і перевірку знань з нормативно - правових актів з охорони 
праці, а саме: Загальний курс ОП (Закон і нормативно-правові акти з ОП, електробезпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на 
виробництві, надання першої медичної долікарської допомоги потерпілим від нещасного випадку, 
Законодавство України про охорону праці, організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки, 
гігієни праці і промислової санітарії, медичних оглядів, проведення розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, електробезпеки, 
профілактики професійних захворювань, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків



аварії, проведення інструктажу з дотримання вимог законодавства про захист населення від 
інфекційних хвороб) -  Жучок Віталій Стратонович, майстер;
- Посвідчення № 22 -  04 -  03 -  21 - 3, видане ТОВ «Ліфтсервісексперт», на підставі протоколу 
№ 22-04-03-21 від 04.03.2021 р.,про проходження навчання і перевірку знань при безпечному 
виконанні земляних робіт на глибині понад два метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій згідно ДБН (НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві») -  Жучок Віталій Стратонович, майстер;
- Посвідчення № 130, видане ДП «Придніпровський ЕТЦ», на підставі протоколу № 36/06-19 від
28.02.2019 р., проходження курсового навчання Безпечних методів під час виконання робіт висотних 
робіт на висоті за присвоєною кваліфікацією із застосуванням спеціальних страхових засобів згідно 
вимог інструкцій в межах виконуваних робіт та згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» - Жучок Віталій Стратонович, майстер;
- Посвідчення № 132, видане ДП «Придніпровський ЕТЦ», на підставі протоколу № 36/06-19 від
28.02.2019 р., проходження курсового навчання Безпечних методів під час виконання робіт висотних 
робіт на висоті за присвоєною кваліфікацією із застосуванням спеціальних страхових засобів згідно 
вимог інструкцій в межах виконуваних робіт та згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» - Усов Денис Вячеславович, слюсар;

_______У ТОВ "ПРОСВІТ СЕРВІС" Наказом № 1 К від 08.04.2019 року створено Службу охорони
праці, що затверджено Положенням про службу охорону праці, наказом № 14/ПЛ/12 від 08.04.2019 
року, затверджено Положення про систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з
охорони праці за сумісництвом -  Прокоп Андрій Миколайович, Головний інженер;______________

наявністю служби охорони праці,
Наказом № 10/01 від 08.04.2019 року затверджені посадові інструкції директора, головного 
інженера, спеціаліста, слюсар, відповідального за стан охорони праці, відповідального за роботи, 
що виконуються на висоті, виконання земляних робіт на глибині понад два метри 

Наказом № 14/01 від 08.04.2019 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види 
робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються: Інструкція вступного інструктажу з 
питань охорони праці (додаток 1); Інструкція з надання першої долікарської допомоги потерпілим 
від нещасних випадків (додаток 2); Інструкція безпечного виконання робіт на висоті із 
застосуванням спеціальних страхових засобів (додаток 3); Інструкція з охорони праці під час 
виконання земляних робіт (додаток 4).

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно до вимог 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», яке 
затверджене наказом № 14/ПЛ/12 від 08.04.2019 року

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації) на всі 
пристрої, інструменти та засоби індивідуального захисту, які використовуються при виконанні робіт
підвищеної небезпеки. ______________________________

експлуатаційної документації,

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із 
забрудненням або здійснюваних у несприятливих умовах, працівникам видаються безоплатно за 
встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту. 
Засоби індивідуального захисту, що передбачені у нормативно - правових актах з охорони 
праці, видаються працівникам залежно від характеру й умов праці на строк носіння, який в будь
кому випадку не перевищує строку придатності, визначеного документами виробника____ _

засобів індивідуального захисту,
У ТОВ "ПРОСВІТ СЕРВІС" є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 

з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказом № 14/ПЛ/12 від 08.04.2019 року затверджено та введено у дію положення про 
Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.



/
Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного 

і нструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально - методичною літературою 
та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці: Закон України 
«Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 (зі змінами та 
доповненнями в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 48); 
НПАОГ1 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.2^1-04 «Типове положення про службу охорони праці»; 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00- 
6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охор.они-праці, 
що діють на підприємстві»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009); ДБН А.3.1-5-2016 «Організація 
будівельного виробництва»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечноїУексплуатації електроустановок»; НПАОП 40.1-1.21-98
«Правила безпечної__експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.32-01
«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»; НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
пповедения навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; ДК 003: 2010 Класифікатор 
професій працівників, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р . 
за № 327; Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений 
наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в
Міністерств]_юстиції України 23 липня 2.007 р. за № 846/14113, також в наявності
експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використаються при проведенні 
робіт, що декларуються.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
*

охорони праці та промислової безпеки дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям та видам робіт з перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та

ломиками, що регулярно оновлю ю ться______________________________________
^м атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

__________ Прокоп С.С.__________
(ініціали та прізвище)

2021_року

рована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
20М у .  № ___________

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

забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особам и, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідном у органу 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.
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