
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази

законодавства з питань охорони праїн—»—  ? В ГРУ 201!) 20___р-

Центр надання адміністративних послуг 
'O t s  * ^  М.Дніпра

йшогамі і 1.}

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «АКТІС ГРУП»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000 м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького 42. кв. 4; код ЄДРПОУ: 35681608;_  директор________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Момот Олександр Володимирович, т. (067) 637-11-48, (056) 735-16-22; e-mail: info@actis-ua.com
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;

__________________________ на об’єктах замовників на території України__________________________
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 ________не проводилось_____________

(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)

директор ТОВ "Актіс Груп" М омот Олександр Володимирович
(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, що виконуються на висоті понад 1.3 метра__________________________

(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 43. в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм 15

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
1 офісне приміщення (м.Дніпро, пр. Д. Яворницького. б. 42. кв. 4.договор оренди б/н. від 05.08.2016р.. із 
ФОП Забігайло О.А). 1 складське приміщення (м.Дніпро. вул. Б.Кротова. 31. договор оренди №35АГ від
11.03.2019. із ТОВ «СТГ»). виробничі дільниці на об'єктах замовників згідно договорів підряду________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор підприємства Момот Олександр Володимирович пройшов навчання в 
УКК «ПРОФІ ЛАЙН». перевірку знань у Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській
області з: загального курсу «Охорона праці» (виписка з протоколу від 13.05.2019._____________
№114/4.5/2019). «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НГІАОП 0.00-1.15-07 
(Виписка з протоколу від 07.11.2019. № 433): «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98: «Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП
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40.1-1.01-97: «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01: «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3; «Законодавство про охорону праці» 
(виписка з протоколу від 25.04.2019. №149); «Правил пожежної безпеки в Україні» (виписка з 
протоколу від 13.05.2019). №166): «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» 
НПАОП 0.00-1.83-18 (виписка з протоколу від 15.05.2019. №169); «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (виписка з протоколу від
07.05.2019. №159); пройшов навчання в ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд». перевірку знань 
у  Г о л о в н о м у  управлінні Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки при розробці 
родовищ корисних копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10 (виписка з протоколу від
20.05.2019. №589); пройшов навчання в ФОП Макаров Д.В.. перевірку знань у Головному 
управлінні Держпраці у Запорізькій області з «Правил охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» НПАОП 0.00- 
1.82-18 (витягз протоколу від 30.07.2019. №73.07-19);

На підприємстві особа відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки -  начальник служби сервісу Кожухар Костянтин Георгійович (наказ про 
призначення № 220Т  від 24.07.2019р.). який пройшов навчання в УКК «ПРОФІ ЛАЙН». перевірку 
знань у Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області з: загального курсу 
«Охорона праці» (виписка з протоколу від 06.05.2019р.. №157); «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (Виписка з протоколу від 07.11.2019. № 433); 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97; «Правил експлуатації 
електрозахисних засобів» НПАОГІ 40.1-1.07-01; «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» п.1.3; «Законодавство про охорону праці» (виписка з протоколу від 25.04.2019. 
№149); «Правил пожежної безпеки в Україні» (виписка з протоколу від 13.05.2019). №166); 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 (виписка з 
протоколу від 15.05.2019. № 169); «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (виписка з протоколу від 07.05.2019. №159); пройшов 
навчання в ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд». перевірку знань у Головному управлінні 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки при розробці родовищ корисних 
копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10 (виписка з протоколу від 20.05.2019. №589); 
пройшов навчання в ФОП Макаров Д.В.. перевірку знань у Головному управлінні Держпраці у 
Запорізькій області з «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів» НПАОП 0.00-1.82-18 (витяг з протоколу від 
30.07.2019. №73.07-19)._________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
На підприємстві функціонує служба охорони праці (наказ про створення служби № 80Т  від 
02.04.2019р.). керівник служби охорони праці -  Ковальчук Сергій Володимирович (наказ про 
призначення № 90Т від 02.04.2019р.). який пройшов навчання в УКК «ПРОФІ ЛАЙН». перевірку знань 
у Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області з: загального курсу «Охорона праці» 
(виписка з протоколу від 13.05.2019. №114/4.5/2019); «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (Виписка з протоколу від 07.11.2019. № 433); «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97; «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1- 
1.07-01; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3; «Законодавство про 
охорону праці» (виписка з протоколу від 25.04.2019. №149); «Правил пожежної безпеки в Україні» 
(виписка з протоколу від 13.05.2019. №166); «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 (виписка з протоколу від 15.05.2019. №169); «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (виписка з протоколу від
07.05.2019. №159); пройшов навчання в ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд». перевірку знань у 
Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки при розробці родовищ



.фисних копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10 (виписка з протоколу від 20.05.2019. 
№589); пройшов навчання в ФОП Макаров Д.В.. перевірку знань у Головному управлінні Держпраці у 
Запорізькій області з «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів» НПАОП 0.00-1.82-18 (витяг з протоколу від 30.07.2019. 
№73.07-19). На підприємстві є в наявності, розроблені та затверджені у встановленому порядку посадові 
інструкцій (наказ про затвердження №20 від 02.04.2019) та інструкції з охорони праці (наказ про 
затвердження №18 від 02.04.2019). серед яких №18 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт
на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів»._____________________ ___________

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки. В наявності: засоби індивідуального захисту та їх експлуатаційна 
документація (пояси запобіжні типу ПБ-1М. акт випробування поясів №1 від 24.07.2019р.. 
Респіратори протипилові моделі А-200, окуляри захисні арт 440. жилети сигнальні, каски захисні 
«Універсал» типу Б. до всіх 313 в наявності сертифікати відповідності, інструкції та настанови з 
експлуатації). В наявності два набори слюсарного інструменту для виконання робот на висоті. 
Безпека працівників під час виконання робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- Проведенням навчання і перевірки знань в постійно діючій комісії підприємства з питань 
охорони праці (наказ про створення ПДК № 14 від 02.04.2019. Голова комісії директор Момот 
О.В. члени комісії начальник служби сервісу Кожухар К.Г.. керівник служби охорони праці 
Ковальчук С.В.);

-  Проведенням вступного інструктажу, первинного інструктажу та інструктажу на робочих місцях, 
оформленням нарядів-допусків. результати яких заносяться у відповідні журнали, а саме: в 
Журнал реєстрації вступних інструктажів. Журнал реєстрації інструктажів на робочих місцях. 
Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті» ; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» від 27.03.2007; НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під 
час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» від 18.03.2010; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» від 19.12.2013; НПАОП 
0.00-1.72-14 «Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом» від 13.02.2014; НПАОП 0.00-1.82-18 «Правила охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» від 15.05.2018; 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» від 
19.01.2015: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» від 19.01.2018; НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» від 27.08.2018; НПАОП 0.00-2.01-05 
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою» від 26.01.2005; НПАОП 0.00-3.10-08 «Норми безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам гірничодобувної промисловості» від 21.08.2008; НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове 
положення про комісію з питань охорони праці підприємства» від 21.03.2007. із змінами від 
25.09.2007; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» від 26.01.2005 із змінами: НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці» від 29.01.98; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про 
службу охорони праці» від 15.11.2004 із змінами; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.01-9 7«Правила безпечної експлуатації 
електроустановок»; Кодекс цивільного захисту України ВВР. 2013. №34-35; Постанова КМУ від 
26.03.2013 р.№444; Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності; Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України № 1417 
від 30.12.2014 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами М іністерства внутрішніх справ № 810 від 
15.08.2016. № 657 від 31.07.2017). Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений Постановою КМУ № 337 від



17.04.2019: Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений 
наказом №246 МОЗ України від 21.05.2007.
На підприємстві обладнаний клас з охорони npäui. ціллю якого є проведення організаційної та 
методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов 
праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Екзамени 
проводяться традиційними методами (білети). Клас з охорони праці забезпечений посібниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо. Навчально- 
методичне забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань. Навчання, 
перевірка знань і інструктаж з питань охорони праці всіх працівників у процесі їх трудової 
діяльності на підприємстві, проводяться періодично відповідно до розробленого та затвердженого у 
встановленому порядку «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці працівників ТОВ «Актіс Груп» (наказ про затвердження №11 від 02.04.2019). 
Протоколи перевірки знань працівників з питань охорони праці: №3 від 27.05.2019р. з загального 
курсу «Охорона праці»: № 9 від 08.11.2019р. з «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07: №4 від 30.05.2019р. з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97. з «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП
40.1-1.07-01. «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3. з «Законодавства 
про охорону праці» : №2 від 27.05.2019р з «Правил пожежної безпеки в Україні»: №8 від 
27.07.2019р. з «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18: 
№1 від 27.05.2019р. з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13: №5 від 27.06.2019р. з «Правил безпеки при розробці родовищ корисних 
копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10: №6 від 27.06.2019р. з «Правил охорони праці 
під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів»

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20Х^Ь. № _________ .

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.


