
ДЕКЛАРАЦІЯ  ̂ ЯРЛ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ про роботодавця Державне підприємство "Комбінат "Салют"
Державного агентства резерву України____________

(д л я  юридичної особи: найменування юридичної особи,
49074, Дніпропетровська обл.. м. Дніпро. Запасна, дім № 7 СДРПОУ 14373220 
Директор Дубинський Сергій Васильович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
тел.: (056) 731-95-86 k.salut@ukr.net

телеф аксу, 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 телеф ону, телефаксу, 
адреса електронної пошти;
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.. Запасна, 7 _______________________ _________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС»_________________________ _

(найменування страхової компанії,

Строк дії -  12 місяців № 51 \1077\338 от 08.06.2018 р. _____________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони
прац і__
Не проводився

(дата проведення аудиту)
Я. Дубинський Сергій Васильович, директор ДП «Комбінат «Салют», що діє на підставі
Статуту
(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, устаткування підвищеної небезпеки:
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої

частоти___________________ ________ ______________ ______________________ ____________ _
(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
Кількість робочих місць - 6,________________ ____________________ ______________________

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
холодильник, складські . адміністративні та побутові приміщення підприємства за
адресою м. Дніпро вул. Запасна, 7 ___________________ ____________________________

і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів

mailto:k.salut@ukr.net


дільниця - електроцех
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ Директор ДП «Комбінат «Салют» Дубинський Сепгій В ж иттю ™  
та головний інженер Рєзчіков Анатолій Віталійович ппойтттли навчання в TOR «VR- 
Щ ЕК ТР» витяг з протоколу №85 від 27.04.2017р. засідання комісії ГУ Лепж пш ш і 
України у Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих та нормативно- 
правових актів з охорони праці , а саме: Законів України «Про охорону пватгі» .»Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання . які спричинили втрату працездатності» 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів. Відповідальним за електрогосподарство та безпечну експлуатацію 
gj  с ктр о у стан о в о к призначено головного енергетика Кульова Андрія Вікторовича Наказ № 
10 від 02.01.2019 р., на період відсутності головного енергетика обов’язки відповідального 
за_електрогосподарство та безпечну експлуатацію електроустановок виконує начальник 
електроцеху Волошко Андрій Васильович Наказ № 10 від 02.01.2019 р

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

-----Наявність служби охорони праці: В ДП «Комбінат «Салют» створено службу з
охорони праці наказ № 09\1 від 02 січня 2019 р.. Розроблено та затверджено П пттп^ттс
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань о х о р о н и  прапі Наказ № 41
від 14.02.2019 р. Вступний інструктаж з питань охорони прані проводиться службою
охорони праці за програмою вступного інструктажу Наказ № 30\1 від 06.02.2019 р..
Створено комісію на підприємстві для перевірки знань з питань о х о р о н и  ппатті няк-яч № і б  
від 02.01.2019 р - “ -----------------

Наказом директора №101 від 01.10.2018р.затверждені ін с т р у к ц і ї  з о х о р о н и  пряні на 
професії та на види робіт

ОП№ 9 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування:

ЗОП-Ю для неелектричного персоналу , якому присвоюєтеся 1 група з електробезпеки: 

ЗОП-6 при роботах із застосуванням переносних дробин та драбинок- 

ЗОП-5 при проведенні планово попереджувальних робіт:

ЗОП-4 при роботі з електроінструментом:

—1ОП — 1 щодо надання до лікарняної допомогу потерпілим:

ОП-25 з охорони праці при виконанні робіт на висоті:

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
д и х а н ь  охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про п о р я д о к  

проведення навчання і перевірку знань з питань охорони прапі». Робітники підприємства 
пройшли навчання виробничих інструкцій та інструкцій з о х о р о н и  прапі. шо д ію т ь  ня  

підприємстві в межах своїх повноважень та відповідні інструктажі з о х о р о н и  прані, т о  
підтверджується відмітками в журналах.
Головний інженер Рєзчіков Анатолій Віталійович .голова комісії з перевірки знань з 
охорони праці, пройшов навчання та перевірку знань: з «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила технічної експлуатації 
gлeктpoycтaнoвoк споживачів. Правила пожежної безпеки в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з 
протоколу № 057 від 24 березня 2017 р. група з електробезпеки IV. допущений до роботи 
в електроустановках напругою до 1000В. Головний енергетик Кульов Андрій Вікторович. 
член комісії з перевірки знань з охорони праці, пройшов навчання та перевірку знань: з 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки 
в _ ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 105 від 25 травня 2018 р. група з 
електробезпеки V. допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В: 
навчання і перевірка знань загального курсу з охорони праці в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг 
зііротоколу №225 від 02.12.2016р. , а саме: Законів України «Про охорону праці» . «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на



виробництві та професійного захворювання , які спричинили втрату працездатності»^  
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів, начальник електроцеху Волошко Андрій Васильович який пройшов 
навчання та перевірку знань з «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правила пожежної безпеки в ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 105 
від 25 травня 2018 р. група з електробезпеки V. допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000В: навчання і перевірка знань загального курсу з охорони праці _в 
ТОВ «УК СПЕКТР» витяг з п р о т о к о л у  №125 від 20.06.2018р. , а саме: Законів України 
«Про о х о р о н у  праці» .»Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання_,—які—спричинили
втрату працездатності» . «Про об єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 
них нормативно- правових актів. Інженер з ОП Гладкова Вікторія Вікторівна, член комісії 
з перевірки знань з охорони праці, пройшла навчання та перевірку знань, з «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП_40.1-1.21-98_,—Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки—в ТОВ 
«УК СПЕКТР» витяг з протоколу № 039 від 28 лютого 2019 р. група з електробезпеки IV, 
допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000В.; пройшла навчання в ТОВ 
«УК СПЕКТР» витяг з протоколу №40 4/7 2019 від 25.лютого 2019р. засідання комісії ГУ 
Держплані України у Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих та 
нормативно- правових актів з охорони праці , а саме: Законів України—«Про охорону 
праці» .»Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання , які спричинили втрату працездатності»^ 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно: 
правових актів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Федяй 
Леонід Григорович відповідно до Наказу директора ДО «Комбінат «Салют» від 
05.04.201 8 р .№  46 пройшов перевірку знань з підвищення кваліфікації по професії розряд 
5 протокол № 03 від 24 травня 2018р. навчання і перевірку знань правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів та правил пожежної безпеки протокол №12 від 
29 травня 2018р . засідання комісії з перевірки знань ДП «Комбінат «Салют» група з 
електробезпеки IV. допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В, 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Половий Володимир 
Григорович відповідно до Наказу директора ДО «Комбінат «Салют» від 05.04.2018р.№ 
пройшов перевірку знань з підвищення кваліфікації по професії розряд 5 протокол № 03 
від 24 травня 2018р. навчання і перевірку знань правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів та правил пожежної безпеки протокол №12 від 29 травня 
201 8 р . засідання комісії з перевірки знань ДП «Комбінат «Салют» група з електробезпеки 
III. допущений до роботи в електроустановках____ напругою-------до
1000В_________________ _______________ _______________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці,

Необхідні умови для безпечного виконання робіт створені на підприємстві, а саме: 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі згідно колективного договору та Норм безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального в з у т т я  та інших засобів індивідуального—захисту—працівникам 
загальних професій різних галузей промисловості НПАОП 0.00-3.07-09. Працівники 
підприємства щорічно проходять медичний огляд. Засобам індивідуального^ захисту 
проводяться періодичні огляди та необхідні випробування із занесенням у відповідні 
журнали, які передбачені Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1_ 
1.07-01).Діелектричні рукавички, боти ізолюючі штанги, покажчики напруги проходять 
випробування о п о р у  із о л я ц і ї  в  електротехнічній лабораторії Експлуатаційно - технічного 
вузла зв’язку Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів свідотство №ПЧ 
07/0/2263-2016 чинне до 08 грудня 2019р . Протокол №71/18 від 02.05.2018р випробування 
показників напруги № 4415.4387.2103 з висновком «придатні до подальшої експлуатації». 
Протокол №70/18 від 02.05.201 8 р  випробування штанги ізоляційної № 46,47 з висновком 
«придатні до подальшої експлуатації». Протокол №69/18 від 02.05.2018р випробування 
діелектричних бот №4,2.7 з висновком «придатні до подальшої експлуатації». Протокол



№34/19 віл 25.03.2019р . випробування діелектричних рукавичок___ № 2,3,8,18,12_з
висновком «придатні до подальшої експлуатації». Працівники підприємства забезпечені 
нормативно -  правовими актами: Правила експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила пожежної безпеки . НПАОП 0.00-4.21-4 «Типове положення про службу охорони 
праці» : НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчанн я і  
перевірки знань з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.01-08 « Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям__ та__ іншими— засобами
індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботиз 
інструментом та пристроями» На підприємстві обладнано кабінет охорони праці (площа 
27 м2). В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
та. що використовується при виконанні робіт підвищеної_небезпеки.—Проведено
опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачі 03.10.17 р.. Розроблено план 
протиаварійних тренувань електротехнічного персоналу від 02.01.2019 р.. Матеріально^ 
технічна база віттповіяає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки._______________________________________________________________ _________:------
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-

технічної бази навчально-методичного^зо§ |̂р§ч©ння)

Дубинський С. В.
(ініціали та прізвище)

„декларація зареєстрованому журналі обліку с уб ’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці ------- 20/^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.” .


