
■ Центр надання адміністративних послуг

. ДЕКЛАРАЧІЯ . ьо\0& '-0СОс98-І25-С6Ло2овідповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АКТА-СЕРВІС»_____________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1______

місцезнаходження,
_______________________________ код ЄДРПОУ 34499579;___________________

код згідно з ЄДРПОУ,
___________________ директор Тубольцева Олена Юріївна_________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
___________________ 056) 790-30-61, rodincev@const.dp.ua_____________

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

територія 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 договір страхування відсутній_____________

(найменування страхової компанії,

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, Тубольцева Олена Юріївна__________________________________________
(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 1000 В (до 10 кВ
включно)_____________

(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,

mailto:rodincev@const.dp.ua


та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

кількість робочих місць: 15, в тому числі тих на яких існує
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

підвищений ризик виникнення травм: 2__________________________________
виникнення травм

_________________ кількість будівель і споруд (приміщень),_____________
будівель і споруд (приміщень), 

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1 - 
ТРК «МОСТ-СІТІ», за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Глінки, буд. 2, 
___________згідно договору оренди № 29 від 01.11.2007 р._____________

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ТОВ «АКТА-СЕРВІС» Тубольцева О.Ю. пройшла 
перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів комісією створеною на підставі наказу Управління 
Держпраці у Житомирській області № 1338 від 24.07.2017 р. (витяг з 
протоколу № 35-08-18 від 17.08.2018 р.) після проходження навчання
у ТОВ Консалтинговий центр «Практика».________________________________

Наказом №007/РТ від 07.12.2016 р. створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці у працівників підприємства.____________
____ Голова комісії - директор Тубольцева О.Ю. та члени комісії:
заступник директора з охорони праці Любіва Л.А., інженер Родинцев 
А. О. пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про 
об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів комісіями, створеними на підставі: наказу 
Управління Держпраці у Житомирській області № 1338 від 24.07.2017 
р. (витяги з протоколів № 35-08-18 від 17.08.2018 р. № 11-05-18 від
25.05.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ Консалтинговий 
центр «Практика»; на підставі наказу Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області № 68 від 26.06.2018 р. (виписка з 
протоколу № 44-18 Д від 26.06.2018 р.), після проходження навчання
у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».______________________
____ Наказом № 009/РТ від 29.09.2015 р. призначено відповідальними
за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства, за роботи в діючих електроустановках понад 1000 (до 
10 кВ включно) - інженера енергетика Турчанинова В.Н. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В) , у разі його відсутності - 
головного інженера Жеребцова А.Ю. (V група з електробезпеки, до та 
понад 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПВ 
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 44-19 Д від
07.06.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство 
технічного нагляду ДІЕКС».______________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № ОР39/ОТ-1 від 01.08.2012 р. 
реорганізована служба з охорони праці. Наказом по підприємству № 
209 від 09.09.2015 р. функції служби охорони праці покладено на 
заступника директора з охорони праці Любіву Л.А.______________________

наявністю служби охорони праці,



На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на 
професії. Наказом № 29/1-К від 25.05.2018 р. затверджений перелік 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в т.ч. 
затверджені інструкції з охорони праці: № 3/1 під час експлуатації 
устатковання напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) , № 3 для 
електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 
напругою до та понад 1000 В (до 10 кВ включно) .______________________

Робітники, які виконують роботи в діючих електроустановках понад 
1000 В (до 10 кВ включно), електромонтери Малинський А.І., Шмалько 
Р.Ф.) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні», інструкцій з охорони праці 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 51-19 Д 
від 07.06.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство
технічного нагляду ДІЕКС»._____________________________________________

Робітники підприємства, що виконують роботи в електроустановках 
понад 1000 В (до 10 кВ включно) пройшли навчання за професією 
(свідоцтво № 145 від 05.06.2002 р. Малинського А.І., про присвоєння
професії_____електромонтер_____з_____ремонту_____та_____обслуговуванню
електроустаткування, видане технічною школою ДП «Дніпропетровський 
метрополітен»; диплом серії 10 № 007335 від 28.06.1995 р. Шмалька 
Р.Ф. про закінчення Дніпродзержинського енергетичного технікуму і 
отримання ним кваліфікації техніка - електрика) і мають відповідну 
групу з електробезпеки (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 
В). Щороку проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці____ з____ відмітками____ проведення____ первинного,____ повторного,
позапланового, цільового інструктажів.________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Директором ТОВ «АКТА-СЕРВІС» затверджені: список осіб 

електротехнічного і електротехнологічного персоналу, які можуть 
бути членами бригади при роботі в електроустановках по нарядам- 
допускам, розпорядженням і в порядку поточної експлуатації; список 
керівників робіт в електроустановках понад 1000 В з правом видачі
нарядів-допусків .___________________________________________________.

Відповідно до вимог п. 3.3.12 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «АКТА- 
СЕРВІС» роботи в діючих електроустановках виконуються за нарядами 
та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що
виконуються за нарядами і розпорядженнями.___________________________

експлуатаційної документації,
Робітники____підприємства____забезпечені____спеціальним____одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в 
т . ч . :
- каски захисні з підшоломниками, Україна, 4 од.;____________________
- штанги ШОУ-15, 2018 р. в., Україна;_________________________________
- покажчики напруги УВН 80-2М/1, 2019 р. в., Україна;_______________
- штанга ШЗ-15, 2019 р. в., Україна;__________________________________
- ізолюючі кліщі до 10 кВ № 1, № 2, 2019 р. в., Україна;



- діелектричні боти, 2019 р. в., Україна - 3 од.;___________________
- діелектричні рукавички, 2019 р. в., Україна - 3 од.;_______ _______
- набори інструментів, 2019 р. в., .Україна - 2 од. _______________

Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні
строки, відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями».____________________________________________________________

Наказом № ОІО/ОТ-3 від 29.11.2016 р. створено комісію з
перевірки, організації____періодичних____випробувань____спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на
відповідність вимогам нормативно-технічної документації.____________

У ТОВ «АКТА-СЕРВІС» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів
захисту._________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «АКТА-СЕРВІС» забезпечено нормативно-правовою документацію, 

що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які 
декларуються, в т.ч.________________________________________________ _
- Закон України «Про охорони праці»;___________________________________
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 
1107) ;_________________________________________________________________

- НПАОП_____ 0.00-2.01-05_____ «Перелік_____ робіт_____ з_____ підвищеною
небезпекою»;___________

- 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»;_____________________________

- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»;______________________________________________________________

- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорону 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 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому м і с ц і » ; _______________________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті»;_______________ _________________ _________________________

- НПАОП_____ 40 .1-1.21-98_____ «Правила_____ безпечної_____ експлуатації
електроустановок споживачів»;______________________________________

- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів»;

- «Правила улаштування електроустановок»;_____________________________
- «Правила_______ технічної_______ експлуатації_______ електроустановок

споживачів»;______________ _____________________________________________
- НАПБ_____ А. 01. 001-2014_____ «Правила_____ пожежної_____ безпеки_____ в

Україні» .___________ ___________________________________________________
Матеріально-технічна база ТОВ «АКТА-СЕРВІС» відповідає вимогам 

законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт,
які декларуються._______________________________________________________

У ТОВ «АКТА-СЕРВІС» є кабінет охорони праці оснащений:
комп 1 ютерами,_____програмним____ забезпеченням____ для____ персональних



актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими
нормативними актами про охорону .праці, методичною і довідковою
літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення
навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань
трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань
охорони праці.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення)

Ь _  . . . О .Ю . Тубольцева
(підпис) У/ (ініціали та прізвище)

О Л  ІІІМЛ. 2 р Л 0 р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці
/ 6 ^  20^рр. N ___________________________•

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.


