
ЗОївО
ДЕКЛАРАЦІЯ  

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю__________________
“ЕЛЕКТРОСПЕИМАШ ”

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

53700, Дніпропетровська обл., Широківський район, смт. Широке, вул. Глінки, буд. 35
місцезнаходження,

код платника податків згідно з ЄДРГІОУ - 36729467,
код згідно з ЄДРПОУ.

Авраменко Олександр Васильович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

0984384028, 0984384028@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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

на об’єктах замовника на території Дніпропетровської області та згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
____________________________ в ід с у т н я ___________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
_____________________________ відсутня____________________________

Я, Авраменко Олександр Васильович
(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 під час виконання таких робіт підвищеної

mailto:0984384028@ukr.net


небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти;
- Зварювальні роботи
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
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 -  7
кількість робочих місць,

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 4
в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Роботи планується викопувати на об’єктах замовників
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Директор Авраменко О.В., заступник директора з виробництва Левченко В.О., провідний 
інженер-техиолог Хмельницька Н.Г. пройшли навчання Навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно чинного Законодавства України про охорону праці, організації 
роботи з охорони праці, вибухоиебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Протокол №02.11-18 ОП від 16.11.2018 р.

Директор Авраменко О.В., заступник директора з виробництва Левченко В.О., провідний 
інженер-техиолог Хмельницька Н.Г. пройшли навчання в Д ії  «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».

Витяг з протоколу №64/3-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64/3-18-21, №64/3-18-22, 
№64/3-18-23.

Директор Авраменко О.В., заступник директора з виробництва Левченко В.О., провідний 
інженер-техиолог Хмельницька Н.Г. пройшли навчання в ДГ1 «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПГІБУ, V група з електробезпеки до та вище 1000 В.

Витяг з протоколу №64-18 від 26.09.2018 р. Посвідчення №64-18-57, №64-18-58, №64-18-59.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.

Електрозварник Красіка A.C. -  Професійно-технічне училище №44 за професією -  
електрозварник ручного зварювання.



Диплом HP №38523083 від 30.06.2010 р.

Електрозварник Красіка A.C. на підставі результатів випробувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпрані 
України від 19.04.96 за №61, пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» 
згідно НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 0.00-1.80-18, ДСТУ Б.В.2.6-199:2014, ДСТУ Б.В.2.6- 
200:2014, ДБН.В-2,5-20-2001. Допущений до ручного дугового зварювання покритим 
електродом сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, 
парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води, систем газопостачання, 
посуднії. Що працюють під піском.

Протокол №258 від 22.11.2018 р. Посвідчення зварника №242-ДН-58, дійсне до 22.11.2020 

Пі

Електрогазозварник Журавський Є.В. - Межрегіоиальний центр професійної 
перепідготовки за професією -  електрогазозварник.

Диплом HP №45094970 від 25.06.2013 р.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Янппік O.JI. -  
Професійно-технічне училище №46 м. Кривого Рогу за професією -  обмотник елементів 
електричних машин.

Диплом В №692055 від 18.06.1991 р.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Устименко М.Ю. -  
Полігехнічппй коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький 
національний університет» за кваліфікацією -  технік-електромехапік.

Диплом Е17 №073056 від 30.06.2017 р.

Електрозварник Красіка A.C., електрогазозварник Журавський Є.В., електромонтери з 
ремонту та обслуговування електроустаткування Яншик O.J1. та Устименко МЛО, 
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно- 
правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі 
виконуваних робіт по професіям, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (присвоєно III групу з електробезпеки), НПАОП 0.00-1.17-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Протокол №1 від 30.11.2018 р.

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

На виконання вимог Закону України «Про охорону прані» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом №Р6/ОП від 23.11.2018 р. на підприємстві ТОВ 
«ЕЛЕКТРОСПЕНМАІІІ» иерегляпута комісія з перевірки знань працівників з питань
охорони праці V складі:



-  Голова комісії_______ -ди р ек тор  Авраменко О.В.
-  Члени комісії________ -  заступник директора з виробництва Левченко В.О.

- провідний інженер-технолог Хмельницька Н.Г.

На підприємстві ТОВ «ЕЛЕКТРОСПЕЦМАШ» у відповідності до вимог ст. 20 Закону 
України «Про охорону прані» наказом №05/011 від 22.11.2018 р. створена служба охорони 
праці. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на провідного 
інженера-технолога Хмельницьку ІІ.Г.

Наказом № Р8/ОП від 26.11.2018 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначено заступника директора з виробництва 
Левченко В.О.

Наказом № 13/ОП від 29.11.2018 р. відповідальною особою за виконання робіт в діючих 
електроустановках та за безпечне виконання робіт з монтажу, налагодженню, ремонту, 
технічному обслуговуванню, реконструкції устатковання напругою понад 1000 В 
(електрнчне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне 
електрообладнання) з правом видачі наряд-догіуску призначено заступника директора з 
виробництва Левченко В.О. До самостійного виконання робіт в діючих 
електроустановках допущені електромонтери по ремонту та обслуговування 
електрообладнання Устименко М.Ю., Яшник О.Л.

Наказом № 16/ОП від 29.П.2018р. відповідальною особою за виконання зварювальних  
робіт призначено заступника директора з виробництва Левченко В.О.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ “ЕЛЕКТРОСПЕЦМАШ ”, наказом № 09/QH від 27.11.2018р. 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці:

Інструкція з охорони праці електромонтера з ремонту і обслуговуванню 
електроустаткування № 7;

Інструкція з охорони праці електрогазозварника № 8;
Інструкція з охорони праці електрозварника № 9;
Інструкція з ОГІ при роботі з ручним інструментом № 5.
Інструкція з ОП при роботі з електрофікованим інструментом № 6.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкцій 
ио формі і змісту відповідають вимогам НПАОІІ 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охороні 
праці. Наданий перелік журналів з охорони прані та пожежної безпеки, який ведеться н; 
підприємстві, затверджений директором підприємства:

Журнал реєстрації встунпого інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питані, охорони праці.
Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів і 
ін.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна га ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:



- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони 
праці;
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;

проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, снецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та 
наказу № ОЗ/ОП від 05.06.2018 p., працівники ТОВ “ЕЛЕКТРОСПЕЦМАШ ”, які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: Комплектна 
трансформаторна підстанція КТП-0210 з силовим трансформатором ТМ 400/6/0,4 (договір 
оренди №ДО-О6-17 від 01.11.2017 p., укладений із ФОП Гудзь О.В.), установка для 
дугового зварювання УДГУ-501 AC/DC, кутова шліфувальна машина Metabo W 2000, 
електроперфоратор DWT ВН-850 US, показник напруги УВН-80, діелектричні рукавиці -
2 пари, діелектричні боти -  2 пари, набір інструментів -  3 комплекти, респіратори -  2 шт., 
каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці 
комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, снецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ  
№761 від 27.08.2008 р.

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо 
пройшли випробування підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії служби 
діагностики ізоляції і захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації 
електричних мереж «Центральна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП 
«Днінростандартметрологія» №ПЧ 07-0/2173-2016 p., чинне до 08.07.2019 p., та допущені до 
роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. -  протоколи від 12.11.2018 р.

Протоколи випробувань силового трансформатора ТМ-400/6/0,4, зав. №583117, видані 
Електролабораторією ТОВ ФІРМА «ІНТОРГ» (мовчазна згода-лисг Держпраці вих. 
№9788/1/12-ДП-16 від 28.09.2016 p.. Свідоцтво про атестацію ДП «Криворізький науково- 
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» №ПЕ 0049/2014, чинне до 
14.08.2019 p.).

засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення 
Закон України «Про обЧкти підвищеної небезпеки».
Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки».
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 і 
від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 
лютого 2018 р. №48).
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.



НПАОП 0.00-4.01-08 Положения про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
НГІАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 
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, що діють на підприємстві.
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників.
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями».
нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащенний; інформаційними 
астендами, технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного 
захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці 
підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, 
виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних 
договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях 
структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявністі 
бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони 
праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та 
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. 
Наказом № 17 від 03.12.2018 року провідного інженера-технолога Хмельницьку Н.Г. 
призначено відповідальною за організацію роботи кабінету охорони праці. 
Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. 
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 18 від 03.12.2018 
року провідного інженера-технолога Хмельницьку Н.Г. призначено відповідальною за 
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну 
документацію з охорони праці. 
навчально-методичного забезпечення.

Товариство 
З обмеженою 

відповідальністю
Авраменко О.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)
Ідентифікаційний

Декларація за^е,єс^$$вййМху журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці _____ 2019 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, 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.” .


