
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодг

Цвиїр надання адміністративних послуї

вства J ниіаньІГхорониппраЦі

-ГТіШОІГ
Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

___________________________«АРМАТУРНИЙ ЗАВОД «АДМІРАЛ»,________________  j
(для ю ри дичної особи: найм енування ю ри ди чн ої особи , м ісц езнаходж ення, код згідно з Є Д Р П О У , прізвищ е, ім ’я т а  по батьк ові к ф ів н и к а ,

________49000, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14, код ЄДРПОУ 31158157,______
номер телеф ону, телеф аксу, ад реса електронної пош ти; для ф ізичної осо би  - прізвищ е, ім ’я та  по батькові,

директор Вернигора Олександр Миколайович, тел./факс (056)370-71-60, info@,admiralzavod.com

серія і номер п аспорта, ким і коли виданиїі, м ісце прож ивання, реєстрацій ний номер о б лік ово ї картки 

платника п одатків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса ел ектронної пош ти;

на території м. Дніпра, Дніпропетровської області та на об’єктах замовників___________________
(м ісце виконання р об іт  п ід в и щ ен ої небезпеки та/або експ л уатац ії (застосуван н я) м аш ин, м еханізм ів, устаткован н я п ідви щ ен ої небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - договір відсутній_______________
(найм енування ст р ах ов о ї ком панії, стр ок  д ії стр ахового  п олісу, номер і д ата його видачі)

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

Я, Вернигора Олександр Миколайович,_______________̂_____ ______
(прізвищ е, ім ’я т а  по батьк ові керівни ка ю ри ди чн ої особи  або ф ізи чн ої осо б и  -  підприєм ця)

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, устатко

вання підвищеної небезпеки:

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В__________________

та в зонах дн струму високої частоти;
підвищ еної небезпеки ,ти п або м ар ка (за наявн ості), номер партії, д а та  ви готовлення, країн а походж ення, які ви кон ую ться 

та/або е к сп л уатую ться  (застосовую ться) без отрим ання в ід п ов ід н о го  дозволу,

робочих місць - 8, в тому числі з, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;____________
кількість робочи х м ісц ь, у  то м у числі ти х, на яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм ,

підприємство має орендовані офісні, виробничі приміщення загальною площею 6086,9 м̂ _̂______
буд івел ь і сп о р уд  (прим іщ ень), ви робничих о б ’ єктів (ц ехів, дільниц ь, стр ук тур н и х  підрозділів)

структура підприємства налічує п’ять структурних підрозділи, а саме: адміністрація, _______

бухгалтерія, служба охорони праці, виробництво, будівельно-монтажна дільниця.________________

Інші відомості:

на підприємстві, головний механік Сліпченко В.В., призначений відповідальним за безпечне
(прізвищ е, ім ’ я т а  по батьк ові осіб , які в ідп овідаю ть за дотрим ання ви м ог закон одавства

виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В з правом видачі____________
з питань охор они праці та  п р ом и слової безпеки;

нарядів-допусків._______________________________________________________________________________

На підприємстві наказом № 14 від 08.01.2013 р. створена служба охорони праці, функції служби
н аявн істю  служ би охор они праці, ін стр укц ій  про проведення навчання

охорони праці виконує інженер з охорони праці Ноздрань В.М. призначений наказом № 35 від

01.06.2018 р. На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці,______

члени якої (директор Вернигора О.М., головний механік Сліпченко В.В., керівник ■} будівііицтва
т а  ін структаж у з питань охор он и  праці.

Луценко Р.А. та інженер з охорони праці Ноздрань В.М.) пройшли відповідне навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці.



Директор Вернигора P.M., головний механік Сліпченко В.В. пройшли в ДП «Придніпровський

ЕТЦ» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в_______

обсязі загального курсу в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 

(протокол № 3-17/3 від 06.02.2017 p.). Керівник з будівництва Луценко Р.А., інженер з охорони

праці Ноздрань В.М. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань_______

законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу в комісії_________

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 32-18 від 14.06.18 р.)

Директор Вернигора О.М. пройшов в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку_______

знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 7-17 в|д______

в 22.02.2017 p.), присвоєно IV групу з електробезпеки. Головний механік Сліпченко В.В.,_______

керівник з будівництва Луценко Р.А., інженер з охорони праці Ноздрань В.М. пройшли в ДП 

«Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпро

петровській області (протокол № 81-18 від 24.10.2018 p.), присвоєно IV групу з електробезпеки. 

Директор Вернигора О.М., головний механік Сліпченко В.В., керівник з будівництва Луценко РА 

інженер з охорони праці Ноздрань В.М. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та

перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та НПАОП______

0.00-5.1 1-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в_______

комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 92-18 від

10.12.2018 р. і протокол №93-18 від 10.12.2018 р.).______________________________________________

Директор Вернигора О.М., головний механік Сліпченко В.В., керівник з будівництва Луц^нко РА

інженер з охорони праці Ноздрань В.М. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчанні та 

перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетров

ській області (протокол № 64/6-18 від 26.09.2018 p.)._____________________________________________

Директор Вернигора О.М., головний механік Сліпченко В.В., керівник з будівництва Луценко РА 

інженер з охорони праці Ноздрань В.М. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та 

перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом

га пристроями» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області__________

(протокол № 73/2-18 від 19.10.2018 p.)._____________________________________________________ __

Директор Вернигора О.М., головний механік Сліпченко В.В., керівник з будівництва Луценко РА 

інженер з охорони праці Ноздрань В.М. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та 

перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робітна вцс0ті»

в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 64/4-18_____

від 26.09.2018 p.)._______________________________________________________________________________

Директор Вернигора О.М., головний механік Сліпченко В.В., керівник з будівництва Луценко РА 

інженер з охорони праці Ноздрань В.М. пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та

перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажо-______

підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в комісії Головного

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 64/2-18 від 26.09.2018 p.)._______

Робітники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, мають відповідну 

робітничу кваліфікацію. Електромонтер Чубенко М.М. пройшов професійну підготовку у



Дніпропетровському індустріальному технікумі (диплом HP № 14477319 від 15.06.2001 p.). 

Електромонтер Іщенко О.Ф. пройшов професійну підготовку у Дніпропетровському те??нікумі

автоматики і телемеханіки (диплом Э-1 № 332257 від 30.04.1979 p.). Електромонтер по релгонту

та обслуговуванню електрообладнання Сухоручкін С.М. пройшов професійну підготовку у_______

ПТУ № 11 м. Дніпропетровська (диплом ГЛ № 000634 від 21.04.1994 p.). Бетоняр Борисов А.В. 

пройшов професійну підготовку у ТОВ «УК «Дніпробуд» (посвідчення № 5372 від 22.06.2009 p.). 

Робітішки підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони 

праці, про що робиться запис у відповідних журналах. Працівники, зайняті на виконанні робіт

підвищеної небезпеки, пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань______

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 81-18 від 24.10.2018)

присвоєно V групи з електробезпеки.____________________________________________________________

Працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії по перевірці знань підприємства: 

законів та нормативно-правових актів з охорони праці та відповідних інструкцій з охорони праці

(протокол № 18/1-18 від 21.12.2018 р.) та протокол № 18/2-18 від 21.12.2018 p.). , ________

Переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ № 37 від

21.03.2016р., № 10 від 10.01.2018 p., № 95 від 11.11.2018 p.), в тому числі «Інструкція з____________

охорони праці під час виконання робіт в діючих електроустановках» № 41, «Інструкція з

охорони праці для електромонтера» № 39.________________________________________________________

Затверджені та введені в дію оновлені Положення: «Положення про службу охорони праці», 

«Положення про систему управління охороною праці», «Положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб» (наказ № 53 від 27.07.2018 p.).

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання (керівництва з експлуатації

експ л уатац ій н ої докум ен  тації,

паспорти), в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.______

Для виконання технологічних операцій підприємство має наступне обладнання: індикатори,_____

переносні акумуляторні світильники (до 12 В), електроінструмент, а також штанга ізолююча 

І1І0У-15, покажчик напруги УВП-80, покажчик напруги однополюсний, покажчик напруги 

«Контакт», мультиметр, викрутки з ізольованими рукоятками, бокорізи та плоскогубці

з ізольованими рукоятками._____________________________________________________________________

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.
засобів інди відуального чахисту,

боти діелектричні - 2 од., рукавиці діелектричні - 2 од., килимок діелектричний (протоколи______

випробувань №№ 251-253 від 28.03.2019 p., щитки захисні, каски захисні використовують за_____

призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, 

ремонт, а також випробування відповідно до вимог законодавства та документів

з експлуатації виробників._______________________________________________________________________

На підприємстві в наявності необхідна для роботи нормативно-правова докумен̂ таці)? іа
нор м ати вн о-п р авов ої т а  м атеріальн о-техн ічн ої бази навчальн о-м етоди чн ого забезпечення)

навчально-методична література з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме: 

Закон України «Про охорону праці», 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 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і



затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», 

НГІАОГі 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями»,

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».____________

Матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення підприємства відповідає 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та налічує нагляді і̂ і 

методичні посібники, тематичний план та програму навчання робітників з питань cjxopOHiji

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « / ^  2019 р. № __________

П р и м іт к и : 1, Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпе

чення 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 держав

ної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


