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Центр надання адміністративних послуг 

м. Дніпра

' 0О6-;/Ж'-/ЛЗ-Сї гю

«_____ » __________ ___________ 20

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО___________________
______________________________ «ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВ1С»_____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50027. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, б. 71. прим. 2, 05476747

місце знаходж ення,, код згідно з ЄДРПОУ,

Столітня Юлія Вячеславівна тел.( 056) 409-76-10. elpsmarket@gmail.com ____
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли видании, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на тер итор і ['України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

_______________ Я. Столітня Юлія В я ч е с л а в і в н а ___________________________________ ,
(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__________________________________________

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах струму високої_____
частоти (до 154кВ включно); _____________________________________________________________
зварювальні роботи; __________________________________________________ ;________
зберігання балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен, діоксид вуглецю); зрідженим______
(пропан-бутан) та інертним (аргон газоподібний) газом.___________________________________
ремонт і чищення повітропроводів ______  ___

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

ковальсько-пресового устатковання:__________________________________________________________
прес гідравлічний, зав. № 92. 1987 р.в.. СРСР; прес для опресування секцій, ідентифікаційний 
№ 05430009, 1987 р.в.. СРСР; прес, зав. № 8990, 1980 р.в.. СРСР; прес гідравлічний односто- 
єчний, зав. № 1070. 1988 р.в., СРСР; прес-ножиці, зав. № 721. 1982 р.в., СРСР; прес-ножиці, іден
тифікаційний № 05430050. 1988 р.в., СРСР; прес двобалочний гідравлічний, ідентифікаційний 
№ 11400027, 1987 р.в.. СРСР; прес гідравлічний для пластмас, зав. № 1310, 1986 р.в.. СРСР;
прес гідравлічний двогвинтовий, ідентифікаційний № 02430044. 1982 р.в., СРСР; нрес гідраї 
чний, зав. № 126, 1983 р.в.. СРСР; прес гідравлічний, ідентифікаційний № 1432104, 1983 р.в..
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СРСР; прес кривошипно-шатунний, 25 т.с.. зав. № 553. 1983 р.в., СРСР; прес кривошипно-ша
тунний, 63 т.с.. зав. № 1641, 1982 р.в., СРСР; прес гідравлічний горизонтальний, зав. № 023,
1984 р.в.. СРСР; прес для опресування ізоляції, зав. № 1234, 1984 р.в., СРСР; прес гідравлічний, 
зав. № 772, 1983 р.в., СРСР; прес кривошипний. 100 тс, зав. № 2473, 1983 р.в.. СРСР.___________
та/або машин,механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виго

товлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповід
ного дозволу,

Кількість робочих місць- 49 (сорок дев'ять) -  основних, та 60 (шістдесят) аналогічних, на яких 
існує ризик виникнення травм______________________________________________________________

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

офісне приміщення розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 6. 71, прим. 2
будівель і споруд (приміщень)

виробничі об'єкти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної небезпеки згідно договорів
підряду_____________________________________ _____________________________________________ _

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

Інші відомості Столітня Юлія Вячеславівна -  голова правління; Топузлієв Олександр Пет
рович -  заступник голови правління з технічних питань -  головний інженер; Гой Юлія Олек
сан др івн а -начальник управління з охорони праці; Дякін Валерій Юрійович - начальник 
енергомеханічного відділу, пройшли навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань 
Законодавчих актів з охорони праці, надання першої (домедичної допомоги потерпілим, елек
тробезпеки, пожежної безпеки), при цьому перевірка знань проводилась з залученням праців
ників Головного управління Держпраці у Днівпропстровській області (протоколи перевірки 
знань із загального курсу охорони праці за № 4/93 від 25.04.2018 р; № 9/41 від 13.09.2017 р; 
ТОВ «НКЦ «Моноліт»).

Наказом по підприємству № 125 від 01.02.2019 р. відповідальним за справний стан та безпе
чну експлуатацію електрогосподарства та безпечне проведення робіт в діючих електроустано
вках напругою понад 1000 В, призначено начальника енергомеханічного відділу Дя- 
кіна В.Ю.. який пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації еле
ктроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» ШПАОП 40.1-1.21-98). «Правил пожежної безпеки 
України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з електробезпеки до 
та понад 1000 В (витяги з протоколів ПЗ «ЦПОіН» № 737/4.20-2018 від 13.07.2018 та № 762 
від 19.07.2018). Наказом по підприємству за № 75 від 30.01.2019 створена комісія з переві
рки знань на групу з електробезпеки у складі: голова комісії - голова правління Столітня 
Ю.В.. яка пройшла навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроус
тановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил пожежної безпеки Укра
їни» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з електробезпеки до та 
понад 1000 В (витяги з протоколів ПЗ «ЦПОіН» за № 737/4.20-2018 від 13.07.2018 та № 762 
від 19.07.2018); заступник голови комісії - начальник енергомеханічного відділу Дякін В.Ю., 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил пожежної безпеки України» в ПЗ 
«Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з електробезпеки до та понад 1000 В 
(витяги з протоколів ПЗ «ЦПОіН» за № 737/4.20-2018 від 13.07.2018 та № 762 від 
19.07.2018); член комісії - начальник відділу технічного контролю Кабак С.П.. пройшов на
вчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та 
«ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил пожежної безпеки України» в ТОВ НКЦ «Моно
літ» та має V групу з електробезпеки до та понад 1000 В (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
№ 7/97 від 17.07.2019 та № 8/108 від 23.08.2019р); член комісії -  начальник управління з 
охорони праці Гой Ю .О ., пройшла навчання та перевірку знань з «Правил технічної екс
плуатації електроустановок споживачів» та «ПБЕЕС» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожеж



ної безпеки України» в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та має V групу з елект-
робезпеки до та понад 1000 В (витяги з протоколів ПЗ «ЦПОіН» № 770 від 08.09.2017 р та 
№ 743/4.20-2017).
_____ Наказом по підприємству за № 127 від 01.02.2019, відповідальним за безпечне вико
нання робіт на висоті призначено начальника енергомеханічного відділу Дякіна В.Ю., який 
пройшов навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол перевірки знань ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» за № 8/32 від 01.08.2018 р); наказом по підприємству за № 388 від______
04.05.2018 створена комісія з перевірки знань у робітників, під час виконання робітна ви
соті: голова комісії -  голова правління Столітня Ю.В.. пройшла навчання та перевірку знань 
за «Правилами ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-.1.15-07 в ТОВ НКЦ 
«Моноліт» (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 3/21 від 01.03.2018 р); заступник голови 
комісії -  заступник голови правління з технічних питань -  Топузлієв О.П.. пройшов навчання 
та перевірку знань за «Правилами ОП підчас виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15- 
07 в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 4/103 від
25.04.2018 р); члени комісії начальник управління з охорони праці Гой Ю.О.. яка пройшла 
навчання за «Правилами ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ 
НКЦ «Моноліт» (протокол перевірки знань ТОВ НКЦ «Моноліт» за № 3/21 від 01.03.201 8).

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18: Столітня Ю.В.. Топузлієв О.П., Дякін В.Ю .,Гой Ю.О. (протокол перевірки 
знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за№  8/90 від 15.08.2019).; навчання та перевірку знань з «По
жежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій» в ТОВ НКЦ «Моноліт» 
(протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 114 від 20.08.2018).

Наказом по підприємству за № 132 від 01.02.2019 відповідальними за безпечне вико
нання зварювальних робіт призначено начальника енергомеханічного відділу Дякіна В.Ю . 
та начальника енергомеханічної служби Тарнавського Р.О.. які пройшли навчання та переві
рку знань з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
(НПАОП 0.00-1.81-18). в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 8/90 
від 15.08.2019); а також навчання та перевірку знань з «Пожежної безпеки посадових осіб під
приємств. установ та організацій» в ТОВ НКЦ «Моноліт» (протокол ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
за № 114 від 20.08.2018).

Відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві призначено начальника енргомехані-
чного відділу Дякіна В.Ю. -  наказ по підприємству за № 138 від 01.02.2019 р.____________

«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15: Столітня Ю.В.. Топузлі
єв О.П.. Дякін В.Ю.. Гой Ю.О.. Тарнавський Р.О. (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» за № 12/32 від 05.12.2018 р).

«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 
0.00-5.11-85 Столітня Ю.В.. Т о п у з л іє в  О.П.. Дякін В.Ю.. Гой Ю.О.. Тарнавський Р.О. (прото
кол перевірки знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 12/57 від 18.12.2019).

Наказом по підприємству за № 134 від 01.02.2019 відповідальними за безпечну експлуа
тацію. транспортування та зберігання балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен) призна
чено начальника енергомеханічної служби Тарнавського Р.О.

/«Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт» НПАОП 28.0-1.33-13_________'
Столітня Ю.В.. Топузлієв О.П.. Дякін В.Ю.. Гой Ю.О.. Тарнавський Р.О. (протокол перевірки 
знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 8/95 від 15.08.2019). **



«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13
Столітня Ю.В., Топузлієв О.П., Дякін В.Ю., Гой Ю.О., Тарнавський Р.О. (протокол перевірки 
знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 8/118 від 22.08.2018).___________________________________ _

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

Наказом за № 441 по підприємству від 01 серпня 2014 року створена служба з охорони 
праці.
Функції служби охорони праці покладено на начальника управління з охорони праці Гой 

Юлію Олександрівну (наказ від 01.08.2014 р за № 441)._______________________________ _
наявність служби з охорони праці

Наказом по підприємству за № 1085 від 30.11.2018 р створена комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Ти
пове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці на ПрАТ «Електромашпромсервіс» створена комісія з питань охорони праці у наступ
ному складі: голова комісії - голова правління Столітня Ю.В.; заступник голови комісії-  
заступник голови правління з технічних питань -  головний інженер Топузлєів О.П.; члени 
комісії - начальник управління з охорони праці Гой Ю.О., начальник енергомеханічного 
відділу Дякін В.Ю.

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ за № 665 від 01.09.2017 р);

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці» (наказ за № 666 від 01.09.2017 р);_____________________________________________

Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ за № 667 від
01.09.2017 р):_______________________________________________________________________________

- Положення про порядок забезпечення працівників ПрАТ «Електромашпромсервіс» спе
ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згі
дно встановлених норм (наказ за № 668 від 01.09.2017 р);

- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ за № 669 від_____
01.09.2017 р):_______________________________________________________________________________

- Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- «Інструкція з охорони праці «Загальні вимоги безпеки для працівників підприємства» 

ОП.01.01.17 (наказ за № 264 від 11.04.2017 р);______________________________________________
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з інструментом та пристроями» 

ОП.ОІ.64.17 (наказ за № 264 від 11.04.2017 р):____________________________________________
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з використанням легкозаймистих, 

горючих рідин та отруйних речовин» ОП.01.27.17 (наказ за № 264 від 11.04.2017 р.):
-«Інструкція з охорони праці під час транспортування, зберігання та експлуатації балонів

з горючими газами» ОП.ОІ.32.17 (наказ за № 264 від 11.04.2017 р);_______________
-«Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» ОП.01.40.17 (наказ за 

№ 460 від 30.06.2017 р);____________________________________________________________________
- «Інструкція з охорони праці під час експлуатації діючих електроустановок та__________

електрообладнання» О П .01.45.17 (наказ за № 460 від 30.06.2017 р);_________________________
-«Інструкція з охорони праці для електрогазозварника» ОП.ОІ.23.17 (наказ за № 491 від

10.07.2017 р): ___________________________________________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування» 

ОП.03.01.17 (наказ за№ 4 6 0  від 30.06.2017 р).
- «Інструкція з охорони праці для машиніста вентиляційних та аспіраційних установок» 
ОП.ОЗ.17.17 (наказ за № 491 від 10.07.2017 р):
- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на ковальсько-пресовому устатку
ванні» ОП. 01.14.18 (наказ за№ 5 1 0  від 18.06.2018 р).



-П рограма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ за№  516 від 18.06.2018 р);
- Програми первинних та повторних інструктажів з питань охорони праці за професіями
(наказ за № 525 від 18.06.2018 р);_________________________________________________________

На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог законодавчих актів
з питань охорони праці, а саме:_____________________________________________________________

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;___________________
Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_________
Журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;_______________________________
Журнал протоколів перевірки знань у робітників на групу з електробезпеки;________ _
Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.______________

Працівники підприємства, зайнятті при виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і 
атестовані комісією, створеною наказом по підприємству за № 1085 від 30.11.2018 та мають 
відповідні посвідчення.

Персонал підприємства, виконуючий роботи на висоті пройшов навчання та перевірку 
знань за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15- 
07: слюсаря чергові та з ремонту устаткування: Антіпов A.A., Аванесян О. В., Малигін B.C.,
Лупов О.І., Литовченко І.І., Роковець Ю.О. (протокол перевірки знань за № 3/40 від______
06.03.2018 р ТОВ НКЦ «Моноліт»); електрослюсарі чергові та з ремонту устаткування: 
Лукіянчук B.C., Литвиненко A.I., Мерза І.Ю., Молчанов А.О. (протокол перевірки знань за 
№ 3/40 від 06.03.2018 ТОВ НКЦ «Моноліт»); електрогазозварники Диннік В.В.. Костець- 
кий М.О., Конін М.С., Крючков Ю.С., Польовий В.М., Василенко В.A., Демидов Р.В. (прото
кол перевірки знань за № 10/105 від 23.10.2019 ТОВ НКЦ «Моноліт»).

Також персонал підприємства: Балакар С.В.. Боровський М.М.. Доринський С.С.. Капус
та В.О. пройшли навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час коваль
сько-пресових робіт» НПАОП 28.0-1.33-13 у ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол перевірки 
знань ТОВ «НКЦ «Моноліт» за № 10/111 від 23.10.2019). а також навчання та перевірку 
знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» з правом вико
нання робіт на ковальсько-пресовому устаткуванні (протокол перевірки знань ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» за № 9/22 від 05.09.2018 р).

Робітники підприємства . а саме електрогазозварники Польовий В.М.. Василенко В.A., Де
мидов Р.В., Диннік В.В., Костецький М.О., Конін М.С.. Крючков Ю.С.. пройшли навчання з
пожежно-технічного мінімуму в ТОВ НКЦ «Моноліт», витяг з протоколу за№  112 від_____
13.08.2019. Електрогазоварники: Польовий В.М. закінчив у 2006 році УКК ВАТ «ЦГЗК» і 
здобув професію електрогазозварника, що підтверджено свідоцтвом реєстраційний № 738 від 
22.06.2006 р.; Василенко В.A., закінчив у 2019 році Криворізький будівельний ліцей і здобув 
професію електрогазозварника, що підтверджено дипломом К 19 № 022592 від 03.05.2019; Де
мидов Р.В. закінчив у 2010 році УНРП ВАТ «ПівнГЗК» і здобув професію електрогазозвар
ника, що підтверджено свідоцтвом ПК 10 № 005815 від 26.02.2010; Конін М.С. закінчив у
2015 р. Криворізький будівельний ліцей і здобув професію електрогазозварника, що підтвер
джено дипломом К 15 № 027606 від 26.06.2015: Демидов Р.В. закінчив у 2013 році УНРП 
ВАТ «ПівнГЗК» і здобув професію електрогазозварника, що підтверджено свідоцтвом ПК 13 
№ 006251 від 26.02.2013; Крючков Ю.С. закінчив у 2006 році УКК ВАТ «ЦГЗК» та здобув 
професію електрогазозварник і отримав свідоцтво за № 001828 від 22.06.2006 р; Диннік В.В. 
закінчив у 2 0 18 р. ВПК ТОВ «ІРНА-ЛТД» та отримав професію електрогазозварника, що підт
верджено свідоцтвом СК № 0012359118 від 30.10.2018 р; Костецький М.О. пройшов навчання 
на ТОВ «СхідГЗК» та отримав професію електрогазозварника, що підтверджено свідоцтвом



за № 2087 від 11.04.1996 р; Аванесян О.В. закінчив ВПК ТОВ «ІРНА-ЛТД» та отримав про-
фесію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено свідоцт
вом ПК № 001011/19 від 05.07.2019 р; Малигін B.C. закінчив у 2017 році Криворізький буді
вельний ліцей і здобув професію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устатку- 
вання , що підтверджено дипломом 12Р № 010576 від 14.02.2017 р; Литвиненко А.І. закінчив 
ВПК ТОВ «ІРНА-ЛТД» та отримав професію слектрослсар (слюсар) черговий та з ремонту 
устаткування, що підтверджено свідоцтвом ПК № 0012404/18 від 24.12.2018 р; Роковсць Ю.О. 
закінчив ВПК ТОВ «ІРНА-ЛТД» та отримав професію слюсар черговий та з ремонту устат
кування, що підтверджено свідоцтвом ПК № 0012381/18 від 21.12.2018 р; Лупов О.І. закінчив 
у 2015 році КП «НВЦ» та здобув професію слюсар черговий та з ремонту устаткування, що 
підтверджено посвідченням № 00649 від 06.07.2015р; Лукіянчук B.C. закінчив у 1978 році 
ПТУ № 30 м. Кривого Рогу та здобув професію електрослюсар (слюсар) черговий та з ремо
нту устаткування . що підтверджено дипломом А № 624431 від 13.06.1978 р; МерзаД.Ю . 
пройшов навчання у 2016 р. НЦ ПАТ «ДЗМ» та здобув професію електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування , що підтверджено посвідченням № 00069 від______
01.12.2016 р; Антіпов A.B. пройшов навчання у 2006 р ТОВ «Тепловодбуд» та здобув профе
сію слюсар) черговий та з ремонту устаткування, що підтверджено посвідченням № 391 
від 15.01.2006 р.
_____ Робітники підприємства , а саме: машиністи вентиляційної та аспіраційної установок:
Кравченко А.П. та Сорока Т.М. пройшли навчання в ТОВ «Тепловодбуд» за професією 
«машиніст вентиляційної та аспираційної установок» (протокол перевірки знань за № 32 від 
18.04.2004 р)., що підтверджено посвідченнями за № № 4 5 ,  47 від 24.04.2004 р.

Усі працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять 
щорічну перевірку знань в комісії підприємства, створеної на підставі наказу за № 1085 від 
30 .11.2 0 1 8 р .

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, навчання робітників та 
спеціалістів з питань охорони праці та курси цільового призначення для робітників і посадових 
осіб ПрАТ «Електромашпромсервіс» з питань охорони праці та інструктажі з питань охорони 
праці проводяться у відповідності до «Положення про порядок проведення навчання та пере
вірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом по підприємству за № 666 від
01.09.2017 р .  Розроблені та затверджені програми спеціального навчання з питань охорони 
праці для робітників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою. Розроблено та затвер
джено графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. ____

Повторна перевірка знань з питань охорони праці у робітників проводиться щорічно 
комісією підприємства. ______________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у TOB «МЕ- 
ДІКОМ-КРИВБАС» згідно укладеного договору за № 30/07/19 від 30.07.2019 р. (медичні до
відки в наявності за 2019 р).
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому 

числі та, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та 
інструкції з експлуатації на запобіжні пояси типу (2ПБ-2, 2ПЛ-К-2, зав. №№ 0600755,
0600756, 06007600). які своєчасно (періодично 1 раз на півроку) проходять випробування у 
ТОВ «ПромТехДіагностика». згідно укладеного договору між ПрАТ «Елекромашпромсервіс» 
за № 484.19Д від 17.10.2019 p.: також трансформатор зварювальний, покажчик напруги (2 
од.). 2016 р.в.. Україна (протокол випробування за №1 7 9  від 04.12.2019р); амперметр Д 1500.
2016 р.в., Україна; амперметр щитовий Е8021, 2016 р.в., Україна ; вольтметр Е367-2, 2016 р.в..



*

Україна; регулятор напруги PH 10, 2016 р.в. Україна; пасатижі з ізольованими ручками (про
токол випробування за №1 8 0  від 04.12.2019 р); викрутки з ізольованими ручками (протокол 
випробування за № 1 8 0  від 04.12.2019 р); рукавички діелектричні (протокол випробування 
за № 204 від 04.12.2019 р). Договор на проведення перевірки (випробування) електрозахис- 
них засобів та електроінструменту укладено між ПрАТ «Електромашпромсервіс» та ДП 
«Кривбасстандартметрологія» за № 1092 М від 19.12.2018р._______________________________

експлуатаційної документації

Усі працівники ПрАТ «Електромашпромсервіс». згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту» забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, а саме: костюм бавовняний, костюм зварника, черевики шкіряні, рука
виці брезентові, рукавиці краги, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори 
підзахисні, жилети сигнальні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника, куртки утеплені, 
штани утеплені, чоботи, протигази шлангові ПШ, вкладиші протишумові та інше. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Засоби індивідуального захисту використо
вуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробника._______________________________________

засобів індивідуального захисту

_____ - Закон України «Про охорону праці»;________________________________________________
_____ - Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;__________________________________
_____ - НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеної небезпекою»;_______________________
_____ - НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
_____ - «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;_______________________
_____ - НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання»;_______________________________
_____ - НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці підчас експлуатації обладнання, що пра
цює під тиском»;______________________________________________________________________
_____ - НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; ______

- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;________________
_____ - НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;__________
_____ - НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання з питань охорони праці»,_____
_____ - НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів, що діють на підприємстві».

- НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт».

Для виконання заявлених видів робіт у ПрАТ «Електромашпромсервіс» мається в ная
вності наступне обладнання: зварювальний трансформатор, покажчик напруги (2 од.), ам
перметр Д1500, амперметр щитовий Е8021, вольтметр Е367-2, регулятор напруги PH 10, за- 
побіжні пояси типу (2ПБ-2, 2ПЛ-К-2, зав. №№ 0600755, 0600756,06007600).

_____ Договір на поставку балонів з газами укладено між ПрАТ «Електромашпромсервіс» та
ТОВ «ІПФ «Ремтехгаз»» за № 130/19 від 20.03.2019 р. Для зберігання балонів на підприємс
тві передбачені площадки з навісами, які захищають їх від опадів та прямих сонячних про- 
менів.



Нормативно-правова та матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з пи
тань охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатньому обсязі забезпечені норма
тивно-правовими актами з охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві в наявності 
куток ОП. забезпечений наглядною агітацією, плакатами, посібниками, затверджені програми 
проведення навчання та перевірки знань. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці,
що регулярно оновлюються за допомогою інтернсту.________________________________ _

бази, навчально-методичного забезпечення)

Ю.В. Столітня 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

2<Ш> р. № л а

Примітка. 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.


