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законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕРГОМЕРАІНВЕСТ»; адреса: 49047, Дніпропетровська обл., 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КЛЕНОВА, будинок 52; код ЄДРПОУ 42817901; директор ПП
телефаксу, адреса електронної пошти;

«НВФ «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ» Тихомиров Олександр Адольфович: телефон: (056̂ ) 767-59-

84: e-mail: ergomera.invest@gmail.com_______________________________________________

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;
Роботи виконуються на території України згідно договорів_____________________________

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: 
дані щодо договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

(наішенування страхової компанії, 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутні.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

(дата проведення аудиту)

Я. Тихомиров Олександр Адольфович, директор ПП «НВФ «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ», 
(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: 
а саме:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної
2. Зварювальні роботи.____________________________________________________

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, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Кількість робочих місць -  2. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

виникнення травм -  2.
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Кількість будівель і споруд -  1. кількість цехів ^виробничих підрозділів) -  1.

Інші відомості директор Тихомиров Олександр Адольфович (перевірка знань
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 

комісією Головного управління Держпраці у Київській області законів та нормативно- 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол ТОВ__________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

«НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» №000-103-2019 від 15 березня 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

2019 року; перевірка комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

області знань «Правил безпечної експлуататтії електроустановок споживачів» НПАОП

40.1-1.21-98». (Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів^ «Правил

пожежної безпеки». IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках

напругою до 1000 В. протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №046 від 07 березня 2019 року:

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

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

ТОВ «УК СПЕКТР» №044 від 27 лютого 2019 року: перевірка знань комісією Головного

управління Держпрапі у Дніпропетровській області «Правил пожежної безпеки України».

протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №013 від 19 березня 2019 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті, відповідно до наказу №18 від 

19.04.2019р. призначено начальника дільниці Сергеева Олександра Леонідовича 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 

законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», 

протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №056 від 15 березня 2019 року: перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у  Дніпропетровській області «Правил охорони праці під 

час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «УК СпЕКТР» №067 

від 12 квітня 2019 року).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки під час виконання зварювальних робіт, відповідно до наказу №17 

від 19.04.2019р. призначено начальника дільниці Сергеева Олександра Леонідовича 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 

законів та нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», 

протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №056 від 15 березня 2019 року).

Ня підприємстві праттює електрогазозварник IV розряду Горбоніс Василь Романович 

(посвідчення електрогазозварника №04322 від 21.02.2013р.).
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На підприємстві за наказом №5 від 18 лютого 2019 року створена служба охорони 

праці у кількості однієї особи -  інженера з охорони праці. За наказом №15 від 19 квітня 

2019 року обов’язки інженера з охорони праці директор підприємства покладає на 

головного інженера Стрикаля Юрія Івановича fa e p e B ip K a  знань комісією Головного 

управління Держпраці у Київській області законів та нормативно-правових актів з ОП в 

обсязі загального курсу «Охорона прапі». п р о т о к о л  ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМБІНАТ «ВЕКТОР» №000-103-2019 від 15 березня 2019 року: перевірка комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». Шравил технічної 

експлуатації електроустановок споживачів). «Правил пожежної безпеки». IV група з 

електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В. 

протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №046 від 07 березня 2019 року: перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під 

час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №044 

від 27 лютого 2019 року: перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області «Правил пожежної безпеки України», протокол ТОВ «УК 

СПЕКТР» №013 від 19 березня 2019 рокуУ

ІСНУЄ нормативна база для функціонування Системи управління охороною прані 

(СУОП).

Розроблені та введені в лію наказом №6 від 18 лютого 2019 року інструкції з 

охорони праці, у тому числі:

-  інструкція з охорони праці №9 при виконанні робіт на висоті:

-  інструкція з охорони праці №13 для електрогазозварювальника.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ПП «НВФ «ЕРГОМЕРА 

ІНВЕСТ». яке введено в дію наказом №6 від 18 лютого 2019 року. Вступний інструктаж з 

питань охорони праці проводиться службою охорони праці, а первинні, повторні, цільові 

та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами відповідно до 

законодавства з питань охорони прані на своїх дільницях. Розроблені програми навчання 

та білети для перевірки знань.

Наказом №19 від 19.04.2019р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони 

праці в складі: голови комісії директора Тихомирова Олександра Адольфовича (перевірка 

знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області законів та 

нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол 

ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» №000-103-2019 від 15 

березня 2019 року: перевірка комісією Головного управління Держпраці у



Дніпропетровській області знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». (Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів). «Правил пожежної безпеки». IV група з електробезпеки, допущений до 

роботи в електроустановках напругою до 1000 В. протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №046 від 

07 березня 2019 року: перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 

НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №044 від 27 лютого 2019 року: 

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 

«Правил пожежної безпеки України», протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №013 від 19 березня 

2019 року): та членів комісії: головного інженера Стрикаля Юрія Івановича (перевірка 

знань комісією Головного управління Держпраці у Київській області законів та 

нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол 

ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» №000-103-2019 від 15 

березня 2019 року: перевірка комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». (Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів). «Правил пожежної безпеки». IV група з електробезпеки, допущений до 

роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В. протокол ТОВ «УК СПЕКТР» 

№046 від 07 березня 2019 року: перевірка знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт 

на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №044 від 27 лютого 2019 

року: перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 

області «Правил пожежної безпеки України», протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №013 від 19 

березня 2019 року): начальника дільниці Сергеева Олександра Леонідовича (перевірка 

знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та 

нормативно-правових актів з ОП в обсязі загального курсу «Охорона праці», протокол 

ТОВ «УК СПЕКТР» №056 від 15 березня 2019 року: перевірка комісією Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області знань «Правил безпечної експлуатацг
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електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». (Правил технічної експлуатаці 

електроустановок споживачів). «Правил пожежної безпеки». IV група з електробезпеки, 

допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В. протокол ТОВ «УК 

СПЕКТР» №046 від 07 березня 2019 року: перевірка знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час виконання робіт 

на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «УК СРЕКТР» №067 від 12 квітня 2019 

року: перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській



області «Правил пожежної безпеки України», протокол ТОВ «УК СПЕКТР» №013 від 19 

березня 2019 рокуУ

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з 

охорони праці в повному обсязі комісією підприємства:

-  протокол №1 від 22.04.2019р. перевірки знання 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 відповідних інструкцій з охорони праці, 

затверджених наказом №6 від 18 лютого 2019 року (2 особиУ

-  протокол №2 від 22.04.2019р. перевірки знань «Правил безпечної експлуатаці
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електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». «Правил технічної експлуатаці

електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4. п. 1) (2 

особи):

-  протокол №3 від 22.04.2019р. перевірки знань Законів України при роботі на 

висоті згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07. прийнятих по ним нормативно-правових актів 

та інструкції з охорони праці, затвердженої наказом №7-0П від 07.02.2019 року (2 особи).

Електрогазозварник Горбоніс Василь Романович пройщов навчання та перевірку 

знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил 

охорони праці під час роботи на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол ТОВ «УК 

СПЕКТР» №066 від 12 квітня 2019 року.

Для проведення навчання робітників підприємства з охорони праці розроблені 

програми навчання, білети перевірки знань.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності 

журнали з охорони праці:

-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці:

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з 

Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 

працівникам та службовцям, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно- 

будівельних роботах, нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 

та інших 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості.

Для роботи на висоті робітники забезпечені поясами безлямковими /5ПБ/ зі стропом 

з сталевого троса. Дата випуску грудень 2018р.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 

занесенням в вілповіяні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час 

виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.



Працівники ПП «НВФ «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ». забезпеченні нормативно-правовими 

актами з охорони праці, навчально-методичним забезпеченням і експлуатаційною 

документацією.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 

Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Підприємство орендує виробниче приміщення за договором суборенди нежитлового 

приміщення (будівлі) №3 від 185 лютого 2019 року з ПП «НВФ «Ерго Мера» загальною 

площею 61 м .̂ яке розтащоване за адресою: м. Дніпро, вул. Кленова, буд. 52.

В наявності техніка та обладнання:

-  візок гідравлічний пол/пол 2т 1150 мм;

-  газовий паяльник Goot GP-501:

-  гідрометрична мікровертушка ГМПМ-і;

-  товщиномір УТ-1:

-  газовий паяльник SP-1K:010589340:

-  газовий паяльник SP-1K:

-  драбина металева FORTE 4 cx.LFDlSlTB:

-  паяльна станція YIHUA-939BD+:

-  перфоратор DeWalt SDS-Plus;

-  бокорізи РМ-737М:

-  дальномір НР-3060В:

-  драбина металева FORTE 4 сх.ЬРРІЗІТВ:

-  драбина щарнірна (трансформер):

-  пояс безлямковий /5ПБ/ зі стропом з сталевого троса:

-  різак щабельний KW-Trio 3912 335 мм (4714218190083):

-  ттттангенттиркуль Міоі Premium з електронним відліком.

Пі гтпригмство має договір №4 від 19.02.2019р. з ПП «НВФ «ЕРГО МЕРА» на оренду 

обладнання:

-  зварювальний комплекс:

-  зварювальний напівавтомат в комплекті з паяльником MB 15 АК GR РПДГ-216 

"Вулкан":

-  паяльна станція YIHUA-939BD+:

-  термоповітряна паяльна станція Lukey 852D+:

-  установка проливна.
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Роботи підвищеної небезпеки ПРОВОДЯТЬСЯ з оформленням наряяів-ттопусків. згідно 

Положення про застосування нарядів-д о п у с к ів , яке затверджене наказом № 6  від 1 8  лютого 

2019 року. Наряд-допуск оформлює начальник дільнипі Сергеев Олект.янттр Пеонідович. 

підписує та видає, згідно з наказом №16 від 19 квітня 2019 року, особисто гтиректпр 

Тихомиров Олександр Адольфович. Особою, що допускає до виконання робіт піявишеної 

небезпеки, є начальник дільниці начальник дільниці Сергеев Олександр Леонідович.

Підприємство має комплект НПАОП. ДБН відповідно до замовлених вилів робіт. 

Наказом №20 від 19.04.2019р. головний інженер Стрикаль Юрій Іванович призначений 

відповідальним за облік, зберігання, видачу та внесення змін в нормативну документат^ію, 

що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки (ДБН. СНиП. ДСТУ. 

ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками.

плакатами, інструкціями з охорони

i)<f 7jbcJtcut
(підпис)

лЛ

О.А. Тихомиров 
, j  (ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці Дніпропетровської області 20x1/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) мащин, 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.


