
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ_____________
ВІДПОВШАЛЬНІСТЬЮ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «СТАЛЬЛРОМРЕМОНТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
53301. Дніпропетровська обл., м. Покров, вул.. Лумумби Патріса., буд.2, 

код згідно з ЄДРПОУ 41294586______________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Зайцев Олександр Михайлович________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: pzs240417@ukr.net_______________________________________________
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;
Роботи виконуються на території України________________________________

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 відшкодування наслідків можливої шкоди

Договір не укладався________________________________________________________________
(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, Зайцев Олександр Михайлович_________________
(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, 
устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 Порядку)____________
(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 6. 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,
Офісне приміщення орендоване (договір оренди № 2404/17 від 24.04.2017 року з ТОВ фірма
«ЕНТЕЛІ»)Дніпропетровська обл.., м. Покров, вул.. Лумумби Патріса, 2, виробниче__________
приміщення орендоване (договір оренди № 06(ц) від 02.01.2019 року з ТОВ фірма «ЕНТЕЛІ») 
Дніпропетровська обл.. м. Покров, вул.. Першотравнева. 1/7. 1/8_____________________________ .

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

Інші відомості Директор -  Зайцев Олександр Михайлович, майстер Балихін Олег 
Олексійович, інженер -  технолог Чередниченко Ірина Володимирівна, інженер з охорони праці 
Лоншакова Аліна Анатоліївна, пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ». перевірка

Центр надакші адміністративних послуг

fö/ßoe- -/-к- г /у
ах. Ns  ' г _________

вимогам — ---------------

знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

mailto:pzs240417@ukr.net


Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (до медичної) допомі 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 32/25-17 від 20.09.20>
е Л_________________________________________ *_________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
(витяг з протоколу № 32/22-17 від 20.09.2017р.)____________________________________________

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг з
протоколу № 32/23-19 від 16.08.2019р.) _____________________________________________

НПАОП 40.1-1.25-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (витяг
з протоколу № 32/44-19 від 07.11,2019р.)___________________________________________________

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
(витяг з протоколу № 32/42-19 від 07.11,2019р.)____________________________________________

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу № 32/43-19 від
07.11.2019р.)________________________________ _____________________________________________

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском» (витяг з протоколу № 32/40-19 від 07.11.2019р.)_________________________________

Наказом від 02.01.2019р. № 9 майстра Балихіна Олега Олексійовича призначено 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, який пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ»: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (до 
медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 
32/25-17 від 20.09.2017 р.), НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (витяг з протоколу № 32/23-19 від 16.08.2019р.)_____________________________

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

Наказом № 27 по підприємству від 11 листопада 2019 року створена служба з охорони праці 
Функції служби з охорони праці покладено на інженера з охорони праці Лоншакову Алію
Анатоліївну (наказ від 14.11.2019 № 35).___________________________________________________

На підприємстві наказом від 02.01.2019 року № 3 створена комісія з перевірки знань з питані 
охорони праці: Голова комісії директор Зайцев О.М.. члени комісії: Чередниченко І.В.. Балихії
О.О.__________________________________________________________________________

Також на підприємстві розроблені:_____________________________________________________
-Положення про службу охорони праці (наказ № 15 від 02.01.2019р.)______________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ № 15 від 02.01.2019р.)_____________
-Положення про порядок навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праь

(наказ № 15 від 02.01.2019р.)_____________________________________________________________
-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ № 15 ві

02.01.2019р.)____________________________________________________________________________
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 32 ві

14.11.2019р.)____________________________________________________________________________
-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 32 в: 

14.11.2019р.)________
-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження № 05 ОП від 18.06.2017р)

тому числі: № 31 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті._________________
Перелік журналів які ведуться на підприємстві:_________________________________________

журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал реєстраї 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.___________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники ГОВ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «СТАЛЬПРОМРЕМОНТ» проходять навчані 
стажування на робочому місці, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці згід 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прг 
працівників ТОВ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «СТАЛЬПРОМРЕМОНТ». Працівники ТС 
ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД «СТАЛЬПРОМРЕМОНТ». що виконують види робіт, і 
декларуються, пройшли навчання та перевірку знань по НПАОП 0.00-1.15-07 «Правг 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» та «Інструкції з охорони праці № 31 під  ̂
виконання робіт на висоті» (протокол з навчання та перевірки знань комісією по підприємсі 
№ 01/20 Висота від 08.01.2020р.) Працівники підприємства раз на рік проходять періодичн



медичний огляд у КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги ГІокровської міської
ради Дніпропетровської області (медичні довідки від_____ 15.04.2019р..
17.09 .2019р . )_________________________________________________________________________________________________________

На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з 
експлуатації) на драбини та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що 
декларується, на підприємстві є в наявності запобіжні пояси універсальні типа ПП2-03 
(лямковий універсальний) інв. № 09, 10 (Протокол випробування від 12.11.2019р.), драбини 
цеховий № 1.2 (Протокол випробування від 12.11.2019р.). Випробування поясів запобіжних
проводиться комісією 1 раз на 6 місяців, драбин 1 раз на рік .________________________________
___Наказом № 30 від 11.11.2019р. на підприємстві створено комісію з проведення випробувань
засобів індивідуального захисту. Кожен пояс, драбина мають бірки із вказівкою дат проведених 
і наступних випробувань. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводу- 
виготовлювача.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту: каски, 
сигнальні жилети, захисні окуляри, комбіновані рукавиці, у відповідності до чинних 
нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста карта видачі 313._______________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», також в наявності експлуатаційна 
документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні декларуємих 
робіт: набір слюсарних та монтажних інструментів, дриль BEV 1300-2І11В Metabo. дриль 
ударний Metabo SBE 650. кутова шліфувальна машинка МАКІТА 9558HNG. кутова 
шліфувальна машинка МАКІТА GA 5040. кутова шліфувальна машинкз МАКІТА СтА 9020.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.________________________________

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

О.М. Зайцев

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ р .

№ < £ Р ,/2 _______ .

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом 
з метою забезпечення виконання вимог Поря/ 
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 ” .


