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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Снек Продакшн»____________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000. Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект О.Поля 103. каб.
205. код згідно з ЄРДПОУ 39293714_____________________________________
Директор Тосхопаран Лена Іванівна (067)-633-73-59_____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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;

51400. Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Некрасова 54В
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 ш код и_______________ договір не укладався___________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони пра ці___
_____________________________ не

ПРОВОДИВСЯ___________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Тосхопаран Лена Іванівна______________________________________
(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:
Роботи_____ в_____ діючих_____ електроустановках_____ напругою_____ понад_____ 1000В
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 8, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -2. приміщень 1._______________________________
Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір аренди №11-09/11 від

11.09.2017 року з TOB «Інвестеиійна компанія 2006») Дніпропетровська
область м. Павлоград вул. Некрасова 54В.______________________________
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)

Інші відомості Директор підприємства Тосхопаран Лена Іванівна
пройшла навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці - загальній
курс» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол від 27.08.2018 року
№190\44.2018 посвідчення №8956 від 27.08.2018 року) перевірка знань
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
Наказом від 11.03.2019 №14 головного енергетика Івахненко Леоніда
Олеговича призначено особою відповідальною за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства по підприємству, який
пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці - загальний
курс» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол від 03.05.2018 року
№404 посвідчення №3745 від 03.05.2018 року) перевірка знань комісією ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області, «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки
України» (розділ4п.1). (протокол від 18.10.2018 р о к у №1173 посвідчення
№11613 від 18.10.2018 року. V група з електробезпеки до 1000В і понад)
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 22 по підприємству від 20 лютого 2018 року реорганізована
служба з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на
інженерів з охорони праці Власенко Івана Володимировича, який пройшов
навчання та перевірку знань з питань Законів України «Про охорону праці».
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів, протокол від 28 вересня № 228/4.4/2017, посв. № 10271)
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
та
Скворцова Олексія Олександровича який пройшов навчання та перевірку
знань
з
питань
Законів
України
«Про
охорону
праці».
«Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів, протокол від 17 серпня 2017 року № 196, посв. № 8869)
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом від 03.05.2019 № 49 реорганізована комісія з
перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії: директор
Тосхопаран Л.І., члени комісії: Косарева H.A.. яка пройшла навчання та
перевірку знань з питань Законів України «Про о х о р о н у праці». «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів, протокол № 404, посв. № 3735) перевірка знань комісією ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області.
Головачов О.С., який пройшов
навчання та перевірку знань з питань Законів України «Про о х о р о н у праці»,
« П р о загальнообов’язкове державне соціальне страхування», « П р о об’єкти
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативноправових актів, протокол № 283, посв. № 2360) перевірка знань комісією ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області. Івахненко Л.О., Скворцов О.О.,
Власенко І.В._________________________________________________________

Також на підприємстві переглянутії':
Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження
№ 23 від 20.02.2018р.)______________ :_________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників
з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 24 від
20.02.2018р.)_________________________________________________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд
та затвердження № 24 від 20.02.2018р.)_________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
перегляд та затвердження № 24 від 20.02.2018р.)
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №
38 від 24.10.2017р.), в тому числі: № 12 Інструкція з охорони праці для
електрика дільниці.____________________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації
інструктажу з охорони праці на робочому місці, журнал протоколів засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці._________________________
Працівники,
які
безпосередньо
проводять
роботи
в
діючих
електроустановках напругою понад 1000В проходять навчання та перевірку
знань в комісії підприємства за нормативно правовими актами з охорони
праці, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів». Електрик дільниці Дюба О.І. (протокол від 27.09.2019 №6
посвідчення №10292 від 29.09.2017. IV група з електробезпеки до 1000В і
понад), електрик дільниці Василенко A.B. (протокол від 27.09.2019 №3
посвідчення №10293 від 29.09.2017, IV група з електробезпеки до 1000В і
понад). Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний
медичний огляд у КЗ «Павлоградська міська лікарня №4» Дніпропетровської
області». ___________________________________________________________
На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація, в
тому числі: ізолюючі штанги, ізолюючі електровимірювальні кліщі, покажчики
напруги, ізолюючі прилади діелектричні рукавички, діелектричні боти,
діелектричні гумові килимки, індивідуальні екрануючі комплекти, ізолюючі
підставки та накладки, діелектричні ковпаки, переносні заземлення,
огороджуючі пристрої, плакати та знаки безпеки та інш.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці експлуатаційної документації

Працівники
підприємства
забезпечені
спецодягом
і
засобами
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів, а
саме: костюм бавовняний, берет, рукавиці комбіновані, каска захисна,
рукавиці діелектричні, калоші діелектричні, кліщі ізолюючі, показчик напруги.
На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ._____________
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці». НПАОП
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці». Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, ПУЕ, Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів та інше.___________________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з перевірки

знань з питань охорони праці, електробезпеки та інш. Підприємство
забезпечене
необхідною
навчально-методичною
літературою
та
наглядними посібниками та інструментом з ізольованими рукоятками
(викрутки, гайкові ключі, пасатижі). Є необхідні нормативно - правові акти з
ОХОРОНИ
праці.
шо
регулярно
нормативно-правової

ьно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвійце)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання У
територіальному органі Держпраці ^

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.”.

