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ДЕКЛАРАЦІЯ «• *2£і£І  * ~02
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці 11 КВІ ?019

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОЗАВОД»
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи, 

50106, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1К. код ЄДРПОУ 00215108_________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Якубовський Євген Валентинович ________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

тел. 0634607530, e-mail: sizonets@elektrozavod.com.ua__________________________________________
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 приживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

50106, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1К
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався

(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. Якубовський Євген Валентинович ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра____________________________________________
(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

6 робочих місць________ ________ ______________ _________________________ _____
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

у тому числі 3. на яких існує підвищений ризик виникнення травм______________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

mailto:sizonets@elektrozavod.com.ua


роботи виконуються на об'єктах підприємства, одна адмінистративна будівля, чотири приміщення
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

механоскладального цеху, одна будівля центрального складу, одна будівля центральної прохідної
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальним за загальний стан охорони праці на підприємстві є керівник ПрАТ
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

«Електрозавод» Якубовський Євген Валентинович, який пройшов навчання в приватному________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

підприємстві «KPIOJI» з курсу «Охорона праці -  загальний курс» та перевірку знань в комісії з____
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській____
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 17 від 25.01.2018 р.). 
Відповідальними особами за безпечний стан охорони праці у структурних підрозділах підприємства
призначені керівники цих структурних підрозділів (наказ № 27 від 01__лютого_2019—g}.—
Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено начальника дільниці з ремонту 
електрочного. механічного та електромеханічного устаткування Плохого С. Г. (наказ № 47 
від 13.02.2019 року), який пройшов навчання з « Правил охорони праці під час виконання робіт на . 
висоті» в ТОВ «ПТОР» та «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
ПП «KPIOJI» і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці v Дніпропетровській області (протоколи №256/1 від 13.09.2018 та № 256/4.11-
18 від 07.08.2018 р Л. ___________________ ________________________________________________

Наказом по підприємству створена служба охорони праці (наказ № 98 від 07.04.2014 р .), якою------
керує начальник відділу охорони праці Сизонець JI. О. (наказ № 25к від 01.08.2018 p j ---------------------

наявність служби охорони праці,
Наказом по підприємству № 439 від 02.11.2018 р. створена комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці, члени комісії якої пройшли навчання і перевірку знань в навчальних центрах, 
Головою комісії є керівник підприємства Якубовський Є. В., члени комісії: Сизонець Л. О. -
начальник відділу охорони праці та Поліщук Л. А. -  голова профспілкового комітету.------------------- -

Сизонець Л. О. -  начальник відділу охорони праці пройшла навчання в приватному підприємстві 
«КРІОЛ» з курсу «Охорона праці -  загальний курс» та з « Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпрапі v Дніпропетровській області (протоколи № 126/4.11-19 від 20.03.2019 р. та 
№ 135/4.11-19 від 20.03.2019 р.). Поліщук Л. А. -  голова профспілкового комітету пройшла навчання 
в приватному підприємстві «КРІОЛ» з курсу «Охорона праці — загальний курс» та перевірку знань в
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного__управління—Держпраці—у
Дніпропетровській області (протокол № 17 від 25.01.2018 р.).-------------------------------------------------------

Навчання та інструктажі з охорони праці проводяться на_підприємстві—з—працівниками—у
відповідності до вимог Типового положення « Про порядок проведення навчання та перевірки знань
з питань охорони праці».----------------------- ------------------------------------------------------------------------ :— :------

Працівники, які виконують поботи на висоті, пройшли навчання «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» в TOB «ІІТОР» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 257/1 від
13.09.2018 р. та № 284 від 28.09.2018 р.). інструктажі з питань охорони праці проводяться 1 раз на З 
місяці та завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування з оформленням в журналі
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.------------------------------ ------------------

Працівники підприємства проходять медичні огляди: при прийомі на роботу та періодично,----------
Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального 

захисту відповідно до затверджених та діючих «Норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинооудування і а
металообробної промисловості» НПАОП 29.0-3.02-06.-------------------------------------------------- ---------------

Для здійснення робіт, шо виконуються на висоті понад__КЗ__метра,__на—підприємстві
використовуються: запобіжні пояси лямкові ін. № 1: ін. № j  та безлямковий ін. № 2. Драбини 
дерев'яні ін. № 1, ін. № 2. драбини металеві ін. № 3. ін. № 4, ін. № 5, які пройшли випробувану 
відповідно до нормативно- правових актів з охорони праці. Запобіжні пояси лямкові та безлямковий 
випробуються кожні 6 місяців, строк наступного випробування 15.05.2019 року. Драбини дерев'яні 
ін. № 1, ін. № 2 випробуються кожні 6 місяців, строк наступного випробування 15.05.2019 року^ 
Драбини металеві випробуються кожні 12 місяців: драбина ін. № 3, строк наступного випробування



07.09.2019 р о к у ; драбини ін. № 4, ін. № 5, строк наступного випробування 12.01.2020 року, 
результати випробувань заносяться до Журналу обліку, перевірки та випробувань 313 і пристосувань, 
які використовуються під час виконання робіт на висоті. Випробування проводяться центральною 
заводською лабораторією, яка атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного 
метрологічного нагляду, результати яких використовуються під час контролю безпеки умов праці та 
робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян .(свідоцтво про атестацію № ПЄ 0045/2014
чине до 01 серпня 2019 р о к у ) . ____________________________________________________________

Введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі інструкція___
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

№ 77 з о х о р о н и  праці під час виконання робіт на висоті (наказ № 42 від 06.02.2019 року).__________
Підприємство забезпечено нормативно — правовою документацією: Закон України «Про охорону 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
праці». Кодекс законів про прапю: НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони 
праці; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; НПАОП 0.00-4.12- 
05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; 
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 0.00-1.80-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання.________________ _________________ __________________________________ _—
На підприємстві створений кабінет з охорони праці, забезпечений плакатами, наглядною агітацією, 
посібниками, нормативно — правовими актами з охорони праці. Нормативна документація 
оновлюється за допомогою інтернат видань і періодичних видань.---------------------------------- ---------------

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 20 - /Р  р. № -----------------.

П римітки”  1 Ф ізична 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 
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


