ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

—‘Лило_р

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ
«М -ДІОД»_____________________________________________________________________________
( для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50027, Дніпропетровська обл.,м.Кривий Ріг.вул.Святогеоргіївська.буд.І І.прим. 110-111.
місцезнаходження,

______________ код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 42325159____________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Козенко М аксим Георгійович
прізвище, ім’я по батькові керівника;

096-212-6224 ; m axidiod@ gm ail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, им’я 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 підвищ еної небезпеки виконуються на о б ’єктах замовника___________
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 відш кодування наслідків мож ливої щ коди
На ТОВ «Торговий дім «M -Діод» страхування не проводиться, тому що не є об’єктом
підвищ еної небезпеки___________________________________________________________________
( 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)

Я, Козенко М аксим Георгійович_______________________________________________________
(прізвище, ім’я 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 підвищ еної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устаткування
підвищ еної небезпеки:
Роботи в дію чих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти;________________________________________________________________________________
Роботи, щ о виконуються на висоті понад 1.3 метра_________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
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-7; в тому числі на яких існує підвищ ений ризик виникнення
травм - 3;______________________________________________________________________________
(кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд: офіс.виробничо-побутовий корпус . о б ’єкти замовника
будівель і споруд(приміщень),виробничих об’єктів(цехів,дільниць,структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор К озенко М .Г. пройшов навчання із загального курсу охорон и праці, електробезпеки,
п ож еж ної безпеки в ТО В «Н К Ц «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в к ом ісії з перевірки знань з
питань охорони праці Головного управління Д ержпраці у Д ніпропетровській області (витяг з
протоколу засідання к ом ісії з перевірки знань з питань охор он и праці від 11.09.2019 №
9/57)._________________________________________________________________________________________

Головний інженер Плєхов М.Ю . пройшов навчання:із загального курсу охорони праці,
електробезпеки, пож еж ної безпеки в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 11.09.2019 № 9/57);з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів. Правил пож еж ної безпеки в Україні в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФ ЕСІЙ Н ОЇ ОСВІТИ І
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.08.2019 № 852/4.20-2019.
група з електробезпеки V. допущ ений до роботи в електроустановках напругою до і вище
1000 В):з Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів в ПЗ «ЦЕНТР
ПРОФ ЕСІЙНОЇ О СВІТИ І НАВЧАННЯ»
та перевірку знань в комісії з чергової
перевірки
знань
Криворізького
відділення
інспекції
Держенергонагляду
в
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання ком ісії з чергової перевірки знань
від 02.10.2019 № 919').__________________________________________________________________
______ П ровідний інженер (інженер з охорони праці) Чебаненко В .В. пройш ов навчання
із загального курсу охорони праці, електробезпеки, пож еж ної безпеки в ТОВ «НКЦ
«М ОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області (витяг з протоколу
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.09.2019 № 9/57);з
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в
У країні в ПЗ «ЦЕНТР ПРО Ф ЕСІЙ Н ОЇ ОСВІТИ І Н АВЧА НН Я» та перевірку знань в
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 30.08.2019 № 852/4.20-2019. група з електробезпеки V. допущ ений до
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В):з Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів в ПЗ «ЦЕНТР П РО Ф ЕСІЙ Н О Ї О СВІТИ І НАВЧАННЯ» та
перевірку знань в комісії з чергової перевірки знань Криворізького відділення інспекції
Держенергонагляду в Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з
чергової перевірки знань від 02.10.2019 № 919). ): Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ»М ОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 11.09.2019р. № 9/53);______________________
Інж енер-енергетик Рубекін В.В. пройшов навчання із загального курсу охорони
праці, електробезпеки, пож еж ної безпеки в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» та перевірку знань в
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 11.09.2019 № 9/57):з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів. Правил пож еж ної безпеки в Україні в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФ ЕСІЙ Н ОЇ ОСВІТИ І
НАВЧАННЯ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.08.2019 № 852/4.20-2019.
група з електробезпеки IV. допущ ений до роботи в електроустановках напругою до і вище
1000 В);з Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів в ПЗ «ЦЕНТР
П РОФ ЕСІЙНОЇ О СВІТИ І НАВЧАННЯ»
та перевірку знань в комісії з чергової
перевірки
знань
Криворізького
відділення
інспекції
Держ енергонагляду
в

Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з чергової перевірки знань
від 02.10.2019 № 919). ); П равил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ
«НКЦ»М ОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання ком ісії з перевірки знань з питань
______________________________________________
охорони праці від 11.09.2019р. № 9/54).
Н а підприємстві наказами призначено відповідальних за виконання робіт підвищ еної
небезпеки посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил, а
саме: відповідальний за електрогосподарство - головний інженер П лєхов М.Ю ., на період
відсутності заміш ує - інженер-енергетик Рубекін В.В. (наказ від 27.09.2019 № 50);
відповідальний за безпечне виконання робіт по монтажу, демонтажу, налагодженню,
ремонту, технічному обслуговуванню електричного устатковання електричних станцій та
мереж; технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В - головний інженер
Плєхов М .Ю . (наказ від 27.09.2019 № 50/1)._____________________________________________
Н а підприємстві діє нарядна система і наказом від 27.09.2019 № 50/1 призначено осіб,
що мають право видавати наряди-допуски на заявлені роботи підвищ еної небезпеки
(головний інженер П лєхов М.Ю .).______________________________________________________
Наказом
по
підприємству призначено
інженера-енергетика Рубекіна В.В.
відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті (наказ від 27.09.2019 № 50/1).
( прізвище, ім’я по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки;
На виконання статті 13 Закону України «Про охорону праці» для встановлення
єдиного порядку діяльності підприємства, його керівників, керівників структурних
підрозділів, посадових осіб, спеціалістів та робітників розроблена та діє система
управління охороною праці на виробничому рівні (СУОП).______________________________
На підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно
до вимог НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацю вання та затвердження роботодавцем
нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві розроблено, затверджено
та діють відповідні П олож ення, що спрямовані на забезпечення в кожному структурному
підрозділі і на робочому місці безпечних і неш кідливих умов праці, встановлюють
правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих
приміщ еннях, на робочих місцях відповідно до системи управління охороною праці, а
саме:___________________________ ________________________________________________________
Положення про систему управління охороною праці, затверджено наказом від
12.09.2019 № 3 7 :
__________________________________________________________________
Положення про службу охорони праці, затверджено наказом від 12.09.2019 № 38;_____
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затверджено наказом від 12.09.2019 № 40;__________________________________________
Положення про порядок видачі, затвердження та застосування нарядів-допусків на
виконання робіт підвищ еної небезпеки, затверджено наказом від
16.09.2019
№ 4 2 .__________________________________________________________________________________
Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань
охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів від 02.01.2019 № 1._____ '______
На підприємстві відповідно до ст. 15 Закону У країни «Про охорону праці» функції
охорони праці покладено (за сумісництвом) на провідного інж енера Чебаненко В.В. (наказ
від 17.09.2019 № 4 5 ).____________________________________________________________________
Згідно з п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці створено ком ісії з перевірки знань
працівників підприємства з питань охорони праці, електробезпеки, члени яких пройшли
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.
Комісії діють в складі: голова комісії з питань охорони праці - директор Козенко М .Г.,
члени комісії - головний інженер Плєхов М .Ю .. провідний інженер (інженер з охорони
праці) Чебаненко В.В., інженер-енергетик Рубекін В.В. (наказ від 24.09.2019 № 49); згідно
з п. 2.13 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів головою комісії з
питань електробезпеки призначено головного інж енера П лєхова М .Ю .. члени комісії -

провідний інженер (інженер з охорони праці) Чебаненко В.В.. інженер-енергетик Рубекін
В.В. (наказ від 24.09.2019 № 48).________________________________________________________
Згідно з вимогами наказу М іністерства праці та соціальної політики України від
29.12.2004 № 336 Про затвердження Випуску 1. П роф есії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності, на підприємстві розроблені та затверджені посадові
інструкції._____________________________________________________________________________
Безпечне виконання робітниками робіт підвищ еної небезпеки регламентується
інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з
вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, які переглянуті,
затверджені та введені в дію наказами по підприємству від 17.09.2019 № 44, від 10 09.2019
№ 36. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці._________________
Згідно з НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою на
підприємстві затверджено наказом від 10.09.2019 № 35 перелік робіт з підвищеною
небезпекою, які виконуються на підприємстві.___________________________________________
Працівники підприємства, зайняті на роботах підвищ еної небезпеки та при
експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, згідно з НПАОП
0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці та Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці, затвердженим наказом від 12.09.2019 № 40 по Підприємству,
навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці, з електробезпеки,
пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі виконуваної ними роботи, в комісії по
перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи від 27.09.2019
№ 1).__________________________________________________________________________________
На підприємстві розроблена П рограма проведення вступного інструктажу з охорони
праці, затвердж ена по підприємству від 10.09.2019. Своєчасно проводяться інструктажі з
питань охорони праці, які реєструю ться в журналах згідно з рекомендованими Формами.
Допуск працівників до виконання робіт підвищ еної небезпеки здійсню ється після
відповідного стажування на робочих місцях.____________________________________________
Згідно з вимогами п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві
організовано проведення інструктажів та стажування працівників підприємства, ведуться
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці» та «Журнал
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»._____________________
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві прийнято
та впроваджую ться Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищ ення існуючого рівня охорони
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, попередження випадків
виробничого травматизму, професійних захворю вань і аварій по підприємству на 2019 рік.
Працівники підприємства у відповідності до вимог Н ПА О П 0.00-4.12-05 пройшли
навчання та перевірку знань з відповідних професій та маю ть посвідчення:_______________
_____ електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Щ ербіна A.C.
пройшов навчання в Криворізькому технікумі рудничної автоматики по спеціальності
«Електроустаткування промислових підприємств» з присвоєнням кваліфікації технікаелектрика (диплом від 28.02.1989 НТ-І № 035987). пройш ов навчання та перевірку знань з
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в
Україні в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань
з питань охорони праці від 11.09.2019 № 9/39, група з електробезпеки V, допущений до
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В): Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті в ТОВ «Н К Щ М О Н О Л ІТ» (витяг з протоколу засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 11.09.2019р. № 9/54):______________________

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Корнєв О.С..
пройшов навчання за професією електромонтер з ремонту та обслуговування
електрообладнання в ПТУ № 45 (диплом від 23.06.2005 НР № 26681031). пройшов
навчання та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів. Правил пож еж ної безпеки в Україні в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» (витяг з
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.09.2019
№ 9/39. група з електробезпеки V. допущ ений до роботи в електроустановках напругою до
і вище 1000 В): ); П равил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ
«НКЦ»М ОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 11.09.2019р. № 9/54);__________________________________________________
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Чікін Д.В. пройшов
навчання за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання в
ПТУ № 45 (диплом від 24.06.1998 ДБ № 024779). пройш ов підвищ ення кваліфікації на
ПАТ «А рселорМ іттал Кривий Ріг» (посвідчення від 06.09.2017 № 193). пройшов навчання
та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил
пожежної безпеки в Україні в ТОВ «НКЦ «М ОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.09.2019 № 9/39. група з
електробезпеки IV. допущ ений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000
В). ); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЦ»М ОНОЛІТ»
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
11.09.2019р. № 9 /5 4 ).___________________________________________________________________
______ При виконанні робіт підвищ еної небезпеки на підприємстві експлуатується
наступне обладнання та устаткування, яке використовується за призначенням, та
проходить випробування у термін, встановлений законодавчими документами з питань
промислової безпеки, а саме:____________________________________________________________
електрозахисні засоби, електроізольовані інструменти (гумові діелектричні рукавиці,
діелектричні боти та калоші, ізолювальна штанга ШО-ІО. трансформатор струму типу
УТТ-5М (зав. № 539). вимірювач опору заземлення типу ИС-10 (зав. № 7583). пристрій
електровимірювальний багатофункціональний (вольтамперфазометр) типу ВАФ4303 (зав.
№ 051866/1). мегаомметр Е С 02Ю /2Г (зав. № 25654/1). кліщі струмовимірювальні типу
АРРА-А
18р1ш
(зав.
№
130642709).
ізолювальні
інструменти
тощо),
які
пройшли_______випробування______ в______ електротехнічній______ лабораторії______ ДП
«КРИ ВБА ССТА Н ПА РТМ ЕТРО ЛО ГІЯ» (атестат про атестацію В 005-2014 від
29.12.2014). про що надано протоколи від січня-липня місяців 2019 року;_________________
ручні слюсарні інструменти, вимірювальні інструменти (шаблони, мікрометри.
штангенциркулі тощо) тощо;____________________________________________________________
ручні електроінструменти та інші пристосування;___________________________________
пояса запобіжні 2ПЛ-К. ІПЛ. ІПЛ -К 2 . дата випробування 22.09.2019р.:______________
дробина універсальна металева «П рактика 3x12» 7.89 м.. дата випробування
27.10.2019 р ..________________________________________________________________ ___________
ліси-підмостки будівельні ЛПСП. дата випробування 27.10.2019р.____________________
На підприємстві в наявності експлуатаційні документи на прилади та обладнання, які
використовуються при виконанні робіт._________________________________________________
Всі працівники пілприємства проходять медичні огляди при працевлаш туванні та
періодичні медичні огляди у відповідності зі ст. 17 Закону У країни «Про охорону праці»
та згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,
затвердженим наказом М ОЗ України від 21.05.2007 № 246. про що надано медичні
ловілки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівників.
видані медичними закладами м. Кривий Ріг за 2018 - 2019 роки._________________________
Працівники підприємства, які зайняті на роботах з підвищ еною небезпекою,
відповідно до статті 5 «П рава на охорону праці під час укладання трудового договору»
Закону України «Про охорону праці» і Наказу М іністерства охорони здоров'я України та

Державного комітету У країни з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 № 263/121 «Про
затвердження П ереліку робіт, де є потреба у професійному доборі», періодично проходять
психофізіологічну експертизу в ТОВ «Сімейна клініка ПМ С», про що надано висновки від
2019 року._____________________ ________________________________________________________
_____ П рацівники підприємства при проведенні робіт відповідно до вимог розд. IV
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників в повному обсязі забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями
відповідно до дію чих норм. ___________________________________________________________
Всі працівники підприємства у відповідності зі ст. 8 Закону України «Про охорону
праці», згідно з НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці в повному
обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з
галузевими норм ам и .__________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для виконання
зазначених робіт:
______________ __________________________________________________
Закон України «Про охорону праці»._________________________________________________
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, затверджений
Постановою Кабінету М іністрів України від 26.10.2011 №1107.___________________________
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою:______________________
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці.________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці.____________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.___________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.__________________
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацю вання та затвердження роботодавцем
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві.____________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників.________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці._________________________
НПАОП 40.1-1.07-01 П равила експлуатації електрозахисних засобів._________________
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті_________
НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
На підприємстві є в наявності куток охорони праці, який забезпечений електронними
посібниками, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки іспитів.______
завової та матеріально-методичного забезпечення)

М.Г. Козенко
(ініціали та прізвище)
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