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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВОДЕНЕРГОКОМПЛЕКС»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52520, Дніпропетровська обл., Синельниківський у-н, смт. Ілауіонове, вул. Європейська, 14А/60
місцезнаходження,

_____________________________________41734416______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________Євтушенко Світлана Володимирівна_________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________________________(068) 525 15 27, уек2017®,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;

_______ Згідно укладених договорів на о б ’єктах замовників 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 не підлягає

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я ,___________________ Євтушенко Світлана Володимирівна_____________________
(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 колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,

(найменування виду робіт

замкнутому просторі (ємностях боксах, топках, трубопроводах);
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

підземних комунікацій чи під водою;



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Роботи верхолазні;

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом;

Зварювальні роботи;

Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів
_______________________________________7_________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,

____________________________________ 4_______________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

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

Інші відомості Комерційного директора Сухова Віктора Вікторовича наказом по
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

підприємству призначено відповідальними за дотримання вимог законодавства з
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

питань охорони праці та промислової безпеки, директора підприємства Євтушенко
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Світлану Володимирівну - відповідальною за організацію роботи з охорони праці (наказ
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

№ 1-ОП від 02.07.2018 у.).

Наказом №  1-ОП від 02.07.2018 р. функції служби охорони праці директор 
підприємства поклав на комерційного директора Сухова В.В.

Відповідно до наказу №  5-ОП від 17.12.2018 р. директор підприємства Євтушенко С.В., 
комерційний директор Сухов В.В. та енергетик Вержанський О.П. пройшли навчання в 
навчальному центрі і перевірку знань комісією територіального управління Держпраці 
та перевірку знань з наступних питань:

- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;
- Правил користування електричною енергією;
- Правил улаштування електроустановок;
- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- Правил експлуатації електрозахисних засобів;
- технології робіт; охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків, організація оперативної роботи з охорони 
праці; Правил поведінки у разі виникнення аварій; Закон України «Про охорону 
праці»; (витяги з протоколів №  4-1712-18 від 17.12.2018 p.; №  5-2012-18 від 
20.12.2018 р.).

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли щорічне навчання та 
перевірку знань на підприємстві (протоколи №  1-2019, 2-2019 від 14.01.2019 p.).



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 №  2-ОП від 03.12.2018 р. на підприємстві створено постійно 
діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії -  
директор підприємства Євтушенко С.В. та члени комісії — комерційний директор 
Сухов В.В. (відповідальний з охорони праці) , енергетик Вержанський О.П.

На підприємстві затверджено наказом №  3-ОП від 03.12.2018 р. «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Програма 
вступного інструктажу з охорони праці та вступного протипожежного 
інструктажу», «Перелік питань первинного інструктажу з охорони праці для 
працівників», «Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою», журнали та інша документація з охорони праці.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці» на підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наказом №  
3-ОП від 03.12.2018 р. посадові інструкції, інструкції з охорони праці по видам робіт та 
професіям, інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки та ін.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спеивзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» 
працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, забезпечені засобами 
індивідуального захисту, що відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМ У №761 від 27.08.2008 p.: 
брезентовим костюмом зварника, щитками зварника, захисними окулярами, касками 
захисними, рукавицями захисними, драбиною приставною, запобіжними поясами та 
іншими засобами індивідуального захисту. Наказом №  4-ОП від 03.12.2018 р. на 
підприємстві затверджена постійно діюча комісія з перевірки придбаних засобів 
індивідуального захисту та їх відповідність нормативним документам.

Для виконання заявлених видів робіт підприємство забезпечене необхідною нормативно- 
правовою, навчально-методичною та матеріально-технічною базою.

ьно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 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 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.”.


