і адміністративних
м. Дніпра
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Декларація
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з охорони праці

Відомості про роботодавця: АСОЦІАЦІЯ

’’ЦЕНТР ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГО-

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

ОБЕРІГАЮЧИХ ТА

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”___________________

49000, м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 9,
к од

код ЕДРПОУ 34563345_____________

згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Виконавчий директор - Волошко Сергій Вікторович,_______________________________
телефон: т. (056) 370-54-38. адреса електронної пошти: 0563705438@ukr.net___________
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;

м. Дніпро, Дніпропетровська область згінно укладених договорів 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 ві литкодування наслідків можливої шкоди: згідно Додатку 1 до «Порядку
(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі),

та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами» згідно
постанови Кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на АСОЦІАЦІЯ "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ" страхування не проводилось, оскільки підприємство не є об’єктом підвищеної
небезпеки_____________ ___________________________________________________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_____
(дата проведення аудиту)

Я,

Волошко Сергій 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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або

високої частоти________________________________________________________________
марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 12. на яких

іс н у є р и з и к

виникнення травм -5; кількість

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

будівель - 1; адміністративна будівля розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна,
буд. 9. структурних підрозділів - 3.______________________________________________
споруд, (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості: виконавчий директор АСОЦІАЦІЯ "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ" Волошко С.В.
пройшов у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. навчання законів та
нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці»,
безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з
профілактики та ліквілаттії наслідків аварії, а перевірку знань
комісією Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол від 29.11.2018 р. № ОЗЛ1-187-ОП
№331, посвідчення № 108-11/18). а головний технолог Храмцов А. С. та начальник дільниці
Ярова Т.П. пройти пи у ТОВ УКК «Профі Лайн» навчання законів та нормативно-правових
актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці», основних положень Закону
України «Про охорону праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та
взаємозв’язок з іншими Законами України, а перевірку знань
комісією Головного
управління Держпратті у Дніпропетровській області (протокол від 29.11.2018 p., № №373.
посвідчення № 10271 та посвідчення № 10272).
Виконавчий директор АГ.ОІ ТІАІГІЯ "ІІВ ЕНЕРГОІНТЕХ” Волошко С.В.. головний технолог
Храмцов А. С. та начальник дільниці Ярова Т.П. пройшли навчання з курсу ПБЕЕС. ПБЕЕ.
ПЕЕЗ. ПТЕЕС. ППБ у ТОВ УКК «Профі Лайн». а перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 27.11.2018р.. згідно якого
виконавчий директор Волошко С.В. отримав IV групу допуску з електробезпеки (до і понад
1000В) - посвідчення № 10162. головний технолог Храмцов А. С. отримав V групу допуску з
електробезпеки (до і понад 1000В) - посвідчення № 10163 та начальник дільниці
Ярова Т.П. отримала IV групу допуску з електробезпеки (до і понад 1000В) - посвідчення
№ 10164).
Майстер Загаевський А. Ю.. інженер-електрик Поляков М.В. та майстер електромонтажних
робіт Култишев О. Б. пройшли навчання з курсу ПБЕЕС. ПБЕЕ. ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ППБ у
ТОВ УКК «Профі Лайн», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол від 27.037.2018 р.. згідно якого майстер Загаев
ський А. Ю отримав V групу допуску з електробезпеки (до і понад 1000 В) - посвідчення
№ 1997, інженер-електрик Поляков М.В. отримав V групу допуску з електробезпеки (до і
понад 1000 В) - посвідчення № 02832 та майстер електромонтажних работ Култишев О. Б.
отримав V групу допуску з електробезпеки(до і понад 1000 В) - посвідчення № 02833), а
навчання з питань законодавства України про охорону праці в об’ємі загального курсу
«Охорона праці», основних положень
Закону України «Про охорону праці та
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами
України
майстер Загаевський А. Ю„ інженер-електрик Поляков М.В.
та майстер
електромонтажних работ Култишев О. Б. пройшли на підприємстві, а перевірку знань комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства (протокол від 01.12.2018.
№ 0412 ).
Наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального
захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення: наказом № 0312
від 03.12.2018р. у АСОЦІАЦІЯ "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ”
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог

обов’язки спеціаліста з охорони праці покладено на виконавчого директора Волошко С.В.
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці,

Наказом № 0412 від 04.12.2018 р. у АСОЦІАЦІЯ "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ” створено комісію
підприємства з перевірки знань з питань охорони праці у складі:
Голова комісії:
Волошко С.В.виконавчий директор.
Члени комісії:
Храмцов А. С.
головний технолог.
Ярова Т.П. начальник дільниці.
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Відповідальним за безпечне виконання небезпечних робіт з видачею наряду-допуску в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти по
підприємству та на об'єктах замовників призначено головного технолога Храмцова Андрія
Сергійовича (наказ № 0412 від 04.12.20 18 р.). який пройшов навчання в об'ємі з загального
курсу «Охорона праці» у ТОВ УКК «Профі Лайн», а перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 29.11.2018 р.. № 373,
посвідчення № 102721, а навчання з курсу ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ. ПТЕЕС, ППБ пройшов
у ТОВ УКК «Профі Лайн». а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці
України у Дніпропетровській області (протокол від 27.11.2018 р.. № 369. посвідчення
№ 10162) та отримав V групу допуску з електробезпеки(до і понад 1000 В).
Відповідальною особою за електрогосподарство у АСОЦІАЦІЯ "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ"
призначено начальника дільниці Ярову Тетяну Павлівну, яка пройшла навчання в об'ємі з
загального курсу «Охорона праці» у ТОВ УКК «Профі Лайн». а перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 29.11.2018 р„
№373. посвідчення № 10272), а навчання з курсу ПБЕЕС. ПБЕЕ. ПЕЕЗ. ПТЕЕС, ППБ
пройшла у ТОВ УКК «Профі Лайн», а перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці України у Дніпропетровській області (протокол від 27.11.2018 р., №369,
посвідчення № 10163) та отримала IV (до і понад 1000 В) групу допуску з електробезпеки.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання 4 розряду Лукин Роман
Олександрович (диплом HP № 26162962 от 21.06.2005 р.. виданий Дніпродзержинським
індустріальним технікумом) та електромонтажник з монтажу силових мереж та обладнання
5 розряду Бурсук Микола Олексійович ( посвідчення № 025769 від 06.01.2011 р.. видане
ДП «Дніпропетровський УКК «Моноліт»), які виконують роботи, що декларуються, пройшли
спеціальне навчання та перевірку знань з електробезпеки в ТОВ УКК «Профі Лайн»,
а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол від 21.09.2018 р.. № 269, посвідчення № 07443 (V група допуску з електробезпеки
до і понад 1000 В) та посвідчення № 07444 (IV група допуску з електробезпеки( до і понад
1000 В)).
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять відповідні інструктажі
та навчання з питань охорони праці згідно затверджених програм проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці. Перевірка знань працівників відбувається у Формі
усного опитування за розробленими тестовими білетами з питань охорони праці за
професіями та видами виконуваних робіт.
У АСОШАТЇЇЯ "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ" розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

«Інструкція з охорони праці № 15 для електромонтера з ремонту та обслуговування
електрообладнання» та «Інструкція з охорони праці № 16 для електромонтажника з монтажу
силових мереж та обладнання» які затверджені наказом від 06.03.2018 р. № 0603.
Rr.i працівники АСОЦІАЦІЯ "ІТВ ЕНЕРГОІНТЕХ" проходять навчання, стажування на
робочому місці, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці згідно «Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони
праці
працівників «АСОЦІАЦІЯ "ІТВ ЕНЕРГОІНТЕХ". затвердженого наказом від 07.03.2018 р.
№ 0703 .
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно норм:
захисні каски, респіратори, захисні рукавиці, захисні окуляри, спецодяг, спецвзуття на
діелектричній підошві; штанги ізолюючі; покажчики напруги до 1000 В та вище 1 кВт;
діелектричні рукавиці; діелектричні боти; переносні заземлювачі; захисні огородження;
діелектричні килими; інструмент з ізольованими рукоятками; плакати та знаки безпеки;
запобіжні монтажні пояси.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Усі 313 мають відповідні захисні властивості. На підприємстві впроваджене регулярне,
відповідно до встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313 з видачею
актів, відповідно діючих нормативно - правових документів. Усі 313 використовується за
призначенням, утримуються у технічно справному стані та видаються працівникам під
З

особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів
індивідуального захисту, про шо робиться запис у журналі або картці обліку, згідно діючих
вимог нормативних актів з охорони праці, експлуатаційних документів виробника та діючого
на підприємстві «Положення про забезпечення 313 та спецодягом», яке введено на
підприємстві в гтію наказом від 18.06.2018р. № 167. Наказом № 0903 від 09.03.2018 р.__на
"АтпТАТТТЯ "TTR ЕНЕРГОІНТЕХ" створена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, шо надходять на підприємство, на відповідність вимогам
нормативних документів.
Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний
огляд.________ _ _ ____________________________________________________________
У "А С О Т Т Т А Т ЇЇЯ "TIR ЕНЕРГОІНТЕХ” розроблені, затверджені та введені в дію: «Положення
про систему управління охороною праці» (наказ № 0702 від 07.02.2018 p.), «Положення про
службу охорони пратті» (наказ № 0602 від 06.02.2018 p.), «Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ
№ 0502 від
05.02.2018 рЛ. «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (наказ
№ 1101 від 11.01.2018 рЛ. «Перелік робіт з підвищеною небезпекою ( наказ № 1003 від
10.03.2018рЛ: посадові інструкції (наказ № 60-К від 01.03.2018рЛ та інструкції з охорони
праці за професіями та видами виконуваних робіт ( наказ № 0603 від 06.03.2018 р.)
У "А СОІТТАТТТЯ "ТТВ ЕНЕРГОІНТЕХ” ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу
з питань охорони праці». «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки»,
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»,«Журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці». «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці».
Нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки. В наявності: слюсарний інструмент з ізольованими
рукоятками: вольтметри: амперметри; струмовимірювальні кліщі: випробувальний стенд для
перевірки двигунів.
П о с л у г и з профілактичних електровимірювань при виконанні робіт з підвищеною
небезпекою здійснює ТОВ «Технічний центр» (Свідоцтво про атестацію вимірювальної
електротехнічної лабораторії ЯП «Яніпростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2310-2017. Дозвіл
Держгірпромнагляду №1014.13.30). у відповідності до договору №99-18 від 10.10.2018р.
Електрозахисні засоби проходять вимірювання у електротехнічній лабораторії ТОВ «Тех
нічний центр» (Свідоцтво про атестаттію вимірювальної електротехнічної лабораторії
ЯП «Яніпростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2310-2017. Дозвіл Держгірпромнагляду
№1014.13.301 у відповідності до договору №99-18 від 10.10.2018р. Оформлюються протоколи
перевірки.
На підприємстві "АСОЦІАЦІЯ "ІІВ ЕНЕРГОІНТЕХ" є затверджені програми проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, план-графік проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, білети з перевірки знань з питань охорони праці.
В кабінеті охорони праці "АСОЦІАЦІЯ "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ” проводяться інструктажі,
навчально-методичного забезпечення)

навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Кабінет оснащений комп’ютерною та
організаційною технікою, наочними посібниками, плакатами з питань промислової безпеки
та охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими
нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою,
навчальними програмами, необхідними
для інструктажу, навчання та консультацій
п ряттіи н и к ів з питань трудового законодавства і охорони праці. Працівники підприємства
забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці в повному обсязі.
У "АСОІТТАТТТЯ "ТТВ ЕНЕРГОІНТЕХ” є в наявності така нормативно-правова документація:
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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
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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 0.00-4.01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту», 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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». Кодекс законів
про працю України._______________________

с.в. ВОЛОШКО
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у Головному управлінні
Держпраці у Дніпропетровській області « /7/?
р»
УЖПримітки: 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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