
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази --------------- ---------

вимогам законодавства з питань охорони пдащ—* — 2 0__р.

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНАЛАДКА" 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

49000. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. О. Поля, б. 549_________________________________
місцезнаходження,

код платника податків згідно з ЄДРПОУ - 40672113__________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ.

Щербаха Артем Сергійович_______________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

0954023399, епегао1еЬпа1аёка@етаП.сот___________________________________________ ________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

Центр надання адміністративних послуг

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об’єктах замовників на території Дніпропетровської області та на об’єктах зам овників___
за місцем виконання робіт згідно договорів___________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання 
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

_____________________ не укладалися_____________________________
(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, Щербаха Артем Сергійович
(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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_________________________________
2. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 5. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
2.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Офісні та складські приміщення загальною прощею орендовані (договір оренди № 017 від_______
29.12.2018р. з ПрАТ “УкрНДІТМ). 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. О. Поля, б. 46. оф. 
549

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

Інші відомості:
Директор (в.о. головного інженера) Щербаха A.C., начальник дільниці Щербаха К.С., майстер 
Ч у д ін  В.О. пройшли навчання в ТОВ “Навчальний центр з охорони праці “Престиж’’ та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці Запорізькій області згідно Законів України "Про 
охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” “Про об’єкти 
підвищеної небезпеки”.
Витяг з протоколу № 186-17 від 27.01.2017 р.

Директор (в.о. головного інженера) Щербаха A.C.. начальник дільниці Щербаха К.С.. майстер 
Чудін В.О. пройшли навчання в ТОВ “Навчальний центр з охорони праці “Престиж” та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці Запорізькій області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 
«П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ГІБЕЕС). “Правил тех нічної 
експлуатації електроустановок споживачів” (ПТЕЕС). 4 група з електробезпеки до і понад 1000 В. 
Витяг з протоколу № 240-19 від 05.12.2019 р.

Директор (в.о. головного інженера) Щербаха A.C., начальник дільниці Щербаха К.С., майстер 
Чудін В.О. пройшли навчання в ТОВ “Навчальний центр з охорони праці “Престиж” та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Витяг з протоколу № 191-17 від 28.01.2017 р.

Директор (в.о. головного інженера) Щербаха A.C.. начальник дільниці Щербаха К.С.. майстер 
Чудін В.О. пройшли навчання в ТОВ “Навчальний центр з охорони праці "Престиж” та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
Витяг з протоколу № 132-18 від 16.12.2018 р.

Директор (в.о. головного інженера) Щербаха A.C.. начальник дільниці Щербаха К.С.. майстер 
Чудін В.О. пройшли навчання в ТОВ “Навчальний центр з охорони праці “Престиж” та перев ірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання України».
Витяг з протоколу № 190-17 від 27.01.2017 р.

Директор (в.о. головного інженера) Щербаха A.C.. начальник дільниці Щербаха К.С.. майстер 
Чудін В.О. пройшли навчання в ПП “КРІОЛ” та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».
Витяг з протоколу № 267 від 29.06.2017 р.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах.
Пічники Сокол A.M.. Бондаренко Я.С.. пройшли професійну підготовку у ТОВ “Навчальний центр 
з охорони праці”, за професією пічник 3 (третього) розряду, (свідоцтво про присвоєння робітничої 
професії протокол № 19-122 від 20.06.2019р., посвідчення № 453. 455).

Нічники Сокол A.M.. Бондаренко Я.С. пройшли навчання в ТОВ “Навчальний центр з охорони 
праці “Престиж” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці Запорізькій області 
згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
Витяг з протоколу № 130-19 від 17.09.2019 р.)

Пічники Сокол A.M.. Бондаренко Я.С. пройшли навчання в ТОВ "Навчальний центр з охорони 
праці “Престиж” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці Запорізькій області 
згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпечної експлуатації систем газопостачання України».



Витяг з протоколу № 131-19 від 17.09.2019 р.)

Пічники Сокол А.М.. Бондаренко Я.С. пройшли навчання в ТОВ “Навчальний центр з охорони 
праці “Престиж” та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці Запорізькій області 
згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».
Витяг з протоколу № 132-19 від 17.09.2019 р.

Пічники Сокол A.M., Бондаренко Я.С. пройшли навчання та перевірку знань в комісп 
підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», 
інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям. НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), “Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів” (ПТЕЕС), присвоєно 2 групу з електробезпеки.

Протокол №1 від 17.12.2019 р._______________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки,

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Тиііове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
№ 06/ОГІ від 09.12.2019 р. на підприємстві ТОВ “ЕНЕРГОТЕХНАЛАДКА” створена комісія з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії ____ -  директор (в.о. головного інженера) Щербаха A.C.
Члени комісії________-  начальник дільниці Щербаха К.С.

- майстер Чудін В.О.

На підприємстві ТОВ “ЕНЕРГОТЕХНАЛАДКА” у відповідності до вимог ст. 20 Закону України 
«Про охорону праці» наказом № 05/РП від 06.12.2019 р. створена служба охорони праці.
Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на начальника дільниці Щербаху 
К.С.

Наказом № 08/РП від 10.12.2019 р. відповідальність за безпечне проведення робіт, справний стан 
та безпечну експлуатацію електрогосподарства покладається на майстра Чудіна В.О.

Наказом № 12/ОП від 10.12.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання та робіт на 
висоті, облік, організацію своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів і пристосувань 
майстра Чудіна В.О. Для випробування поясів та пристосувань, огляд і приймання устатковання 
створена комісія.____________________________________________________________________________

наявність служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ “ЕНЕРГОТЕХНАЛАДКА” наказом 09ЮП від 10.12.2019 р. затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:

Інструкція з ОП пічника.

Тексти інструкції є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі 
і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, 
затверджений директором підприємства:



Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
Журнал обліку робіт по нарядам-допускам та розпорядженням.
Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.
Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів.__________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці; 
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;

- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.__________________
експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № ІО/ОП від 
і  0.12.2019р., працівники ТОВ “ЕНЕРГОТЕХНАЛАДКА”, які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом: анемометр крильчастий ієбіо 410-1 -  1 шт., манометр 
диференційний їезго 510 - 1шт.. газоаналізатор СТХ 1 7 - 1  шт„ шланговий протигаз ПШ-1С -  1 
шт., пояс запобіжний 2 І1Б з канатними стропами -  2 шт., мотузки монтажні -  150м., драбина - 1 
шт.. каски будівельні, щитки захисні, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці 
комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, спецвзуттям та іншими засобам и 
індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 
27.08.2008 р.

В наявності пртоколи періодичних випробувань та метролігічних повірок обладнання анемометр 
крильчастий ієб1;о 410-1 (свідоцтво про повірку ЗВТ від 27.09.2019р.). манометр диференційний 
(єбіо 510 (свідоцтво про повірку ЗВТ від 27.09.209р.).

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устатковання та обладнання для висотних робіт пройї ш і о 
випробування статичним та динамічним навантаженням у ЕТЛ “Запоріжміськсвігло”: пояси
запобіжні 2 ПБ з канатними стропами, протокол виробувань від 15.10.2019р._______________

засобів індивідуального захисту*

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених 
робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення 

Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
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 під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці».
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства».
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві».



НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників».

НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”

НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання України”
НПАОП 0.00-5.11-85 ‘Типова інструкція з організації базпечного ведення

робіт”___________________________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащенний; інформаційними стендами, 
технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці..підприємства, графіки
проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з 
поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні 
шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та 
засоби захисту від них тощо. Є в наявністі бібліотечний фонд, який включає законодавчі та 
нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, 
підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші 
інформаційні матеріали. Наказом № 12 від 18.12.2019 року начальника дільниці Щербаху К.С. 
призначено відповідальною особою за організацію роботи кабінету охорони праці. Журнали, 
положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам 
законодавства з питань охорони праці. Наказом № 13 від 18.12.2019 року начальника д ільниці 
Щербаху К.С. призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу,
перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони праці._________

навчально-методичного забезпечення

(підпис)

2 0 2 0  р.

Щербаха А.С. 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпрацід*- /̂ & _______2020 р.

№ 0/ 4 . _______ •

Примітки: 1. Ф ізи чн а особа —  підприєм ець своїм  підписом  надає згоду на обробку персональних даних з 
м етою  забезпечення виконання вим ог П орядку
видачі дозвол ів  на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та  на експлуатацію  (застосування) 
маш ин, м еханізм ів , усгатковання п ідвищ еної небезпеки.

2. Реєстрац ійн ий  ном ер обліково ї картки платника податків не зазначається ф ізичним и 
особам и , які через сво ї релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та 
повідрмилни чГро. це відповідном у органу держ авн ої п одатково ї служ би і маю ть відмітку в 
пас, "
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