
ВІДПОВІДНОСТІ

ДЕКЛАРАЦІЯ 
матеріально-технічної

Центр надання адміністративних послуг

і баз »вимогам сі

законодавства з питань охорони праці „

Відомості про роботодавця ___________ Товариство з обмеженою_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

відповідальністю «АКАМА»
_____ 49022, м. Дніпро, вул. Океанська, 3,код згідно ЄДРПОУ 38836656

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Покотиленко Ігор Михайлович, (056) 733-96-14
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

e-mail: plant(a)Jnvista. иа____________________________________________
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 номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______ вул. Океанська, 3, м. Дніпро, Дніпропетровської області, 49022
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 - 
____________________________договір не укладався______ ______________ ____

(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _ _ _ _ _ _______ НЄ ПрОВОДИВСЯ_______
(дата проведення аудиту)

______________________ Д  Покотиленко Ігор Михайлович_____________________
(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 під час виконання таких 
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або маш ин, механізм ів  устаткування п ідви щ ен ої 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 -  3 , в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 2 __________________ ____________
(кількість р обочих м ісць, в том у числі тих, на яких існ ує підвищ ений ризик виникнення травм,

Будівлі та споруди: будівля адміністративно-побутових приміщень, виробничого 
цеху та складське приміщення орендовані. Офісне та виробниче приміщення 
орендовані (договір оренди- №27-Ос від 01.01.2019р з ТОВ ВКФ «БАЗИС»)
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Генеральний директор Покотиленко Ігор Михайлович, інженер з 
охорони праці Бублик Тетяна Олександрівна, пройшли навчання в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду «Діекс» та перевірку знань комісією з питань 
охорони праці в ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл (витяг з протоколу 
№96/4.3/2019 від 15.04.2019, витяг з протоколу № 146/4.3/2019 від 10.06.2019р)

Генеральний директор Покотиленко Ігор Михайлович, інженер з охорони праці
Бублик Тетяна Олександрівна,_____ пройшли навчання в ТОВ СП «Товариство
технічного нагляду «Діекс» та перевірка знань:

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (витяги 
з протоколів №44-19Д від 07.06.2019p, IV группа з електробезпеки, №25-19Д від 
05.04.2019p, IV группа з електробезпеки

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» ( витяги з протоколів № 47-19 Д від 07.06.2019, 36-19Д від 12.04.2019р)

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» (витяги з протоколів № 46-19 Д від 07.06.2019р, №38-19 Д 
від 12.04.2019р)

НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» (витяги з протоколів № 28-19 д від 05.04.2019р, №52-19 Д від 
07.07.2019p)

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (витяги з протоколів № 27-19 Д від 05.04.2019р, №52-19 
Д від 07.06.2019p)

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 
( витяги з протоколів № 52-19 Д від 07.06.2019р, № 29-19 Д від 05.04.2019р)

НПАОП 0.001.71-13 « Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (витяги з протоколів № 26-19 Д від 05.04.2019р, №48-19 Д від 
07.06.2019p)

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.5-20- 
2001 (газопостачання) (витяги з протоколів № 49-19 Д від 07.06.2019р, № 35-19Д від 
12.04.2019p)__________________________________________________________________

( прізвищ е, ім ’я та по батькові, які відповідаю ть за дотримання вимог законодавства

Головний механік Кіпріч Свгеній Валерійович та інженер-енергетик Рудь О.О. 
наказом від 30.10.2019р №30-п05 призначені відповідальними особами за безпечне 
виконання робіт на висоті , які пройшли навчання в ТОВ СП «Товариство 
технічного нагляду «Діекс» та перевірку знань : 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 ( витяг з протоколу №34-19Д від 12.04.2019р); 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (витяг з протоколу 
№25-19Д від 05.04.2019р, IV група з електробезпеки; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» ( витяг з протоколу 36- 
19Д від 12.04.2019р). НПАОП 0.001.71-13 « Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» (витяг з протоколу № 26-19 Д від 05.04.2019р)

з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом від 18.03.2019 № 02-п05 по підприємству створена служба з 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони 
праці Бублик Тетяну Олександрівну.____________________________________________

наявність сл уж би  охор он и  праці,

На підприємстві наказом від 20.06.2019 №20-п05_______ створена комісія з
перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії генеральний директор 
Покотиленко І.М., члени комісії: Кіпріч Є.В. -  головний механік. Бублик Т.О.- 
інженер з охорони праці Рудь О.О. -  інженер -енергетик.

Також на підприємстві розроблені та переглянуті:
-Положення про службу охорони праці (наказ від 18.03.2019р №02-п05) 
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з 

питань охорони праці (наказ від 16.04.2019р № 06-п05)
-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ від 

18.03.2019р № 03-п05)
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ від 

16.04.2019р №06-п05)
-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ від 

16.04.2019р №06-п05)
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження від 23.04.2019р 
№ 09-п05 ), в тому числі:
інструкція з охорони праці № 12 для електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустаткування (затверджена наказом генерального директора 
підприємства від 23.04.2019 № 09-п05). інструкція з охорони праці №15 при 
виконанні робіт на висоті;

-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал 
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці; журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку та зберігання засобів захисту

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства, що виконують роботи на висоті понад 1,3 метра:

Сегеда В.Ф. -  електромонтер з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування закінчив у 1982р Дніпропетровський державний університет 
за спеціальністю «Сисиеми автоматичного управління», присвоєно кваліфікацію 
інженера-електромеханіка Диплом № 783553

Пацалюк С.В.- механік закінчив у 2005р Донецький державний університет
економіки і торгівлі і отримав повну вищу освіту та здобув кваліфікацію інженера'
механіка. Диплом № НК 25915142



Пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно
загального курсу «Охорона праці», Інструкцій з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки, а також:
НПАОП 0.001.71-13 « Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
Протоколи перевірки знань
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
Протоколи перевірки знань з питань охорони праці № 16 від 05.06.2019, №23 від 
07.06.2019р.
Сегеда В.Ф. -  IV група електробезпеки як електротехнічний персонал (протокол 
№3 від 29.11.2019р)
Пацалюк C.B.- II група електробезпеки як електротехнологічний персонал 

(протокол № 2 від 02.10.2019р).
Працівники, що виконують заявлені види робіт періодично раз на рік 

проходять медичний огляд (останній заключний акт від 29.12.2019р)

На підприємстві в наявності необхідна експлутаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції, електричні схеми, протоколи іспитів 
контурів захисного заземлення електрообладнання).

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Нормами безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту (каски, сигнальні жилети, та інше) у відповідності до чинних нормативних 
актів. Працівники, що виконують роботи на висоті забезпечені засобами 
індивідуального захисту; пояс запобіжний І1111-Б11-2-1420 У 1.1 1шт, виготовлений 
у грудні 2013р. (протокол іспитів № 879 від 26.11.2019 виданий електротехнічною 
лабораторією КП «Дніпровський електротранспорт»)
На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.

засобів  індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: 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»; : Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правилами охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правилами охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18), Правилами безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1.21-98) та інш.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
первірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з
перевірки знань з питань охорони праці. Створений кабінет з охорони праці, 
забезпечений нормативними актами, посібниками, наглядною агітацією. Виробничі



приміщення забезпечені стендами з охорони праці, плакатами, наглядною 
агітацією, нормативними актами. Нормативна документація оновлюється за 
допомогою інтернету, періодичних видань.

норм ативно-правової та  м атеріально-технічної бази  навчально-м етодичного забезпечення)

І.М. Покотиленко
(ініціали та прізвищ е)

Деклараіця зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Головному 
управлінні Держпраці у Дніпропетровській області^ / ^ ^ / ^ . ^ 0 /у/

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метої 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та н 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


