
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЛЕКТРОМИТЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
________53300. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.. м. ПОКРОВ.вул.ТОРГОВА.б. 45. кв.16.

місцезнаходження,
____________________________________ код СДРПОУ 43322342.________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
____ __________ Коваленко Вікторія Анатоліївна _______________

прізвище, ім'я та по батькові керівника
___________ тел. (098)828-50-32. e-mail: elektrmittov@ukr.net_________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

і Ц^нтр надання адміністративних послуг
законодавства з питань

_ 2 0 ___ р

2 0 ЛЮТ 2 0 2 F

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 всій території 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 ш коди________________договір не укладався

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прац і______ не проводився_________

(дата проведення аудиту)
Я, ___  Коваленко Вікторія Анатоліївна________________________________________________________

(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:

- Зварювальні роботи.__________________________________________________________________________
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 

просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)._____________________________________________
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 

комунікацій.________________________________________________________
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 

частоти.____________________________ ____________________________________________________________
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метри.____________________________________________

(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 та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
_____________________ Кількість робочих місць 6. у тому числі тих._________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
_____________на яких існує підвищений ризик виникнення травм-5_______________і

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:elektrmittov@ukr.net


Офісне приміщення МТБ знаходяться за адресою Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. 
Партизанська, 1, також приміщення, які надаються замовником згідно з договорами підряду

б у д ів е л ь  і с п о р у д  ( п р и м і щ е н ь ) ,  в и р о б н и ч и х  о б 'є к т ів  (ц е х ів ,  д і л ь н и ц ь ,  с т р у к т у р н и х  п ід р о з д іл ів )  

І н ш і  в і д о м о с т і :

Коваленко Вікторія Анатоліївна директор (за сумісництвом інженер з охорони праці) наказом 
№  3 від 14.11.2019р. призначений відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.___________________________________________________

Наказами призначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт підвищеної 
небезпеки.

Кучерко Анатолій Олегович -  гол, механік -  відповідальний за Зварювальні роботи; Роботи в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах); Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою; Роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти._______________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які в ідпов ідаю ть  за дотри м ан ням  вимог  зако н одавства  з питань охорони праці

та  п ром и слово ї  безпеки

Функції служби охорони праці покладено на директора Коваленко Вікторію Анатоліївну._______
Наказом № 10 від 14.11.2019р. затверджено Положення «Про службу охорони праці» та 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» Згідно з 
Положенням про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та наказом № 12 від 14.11.19р. 
затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці в тому числі: № 2 «Інструкція з 
безпечного проведення робіт в електроустановках», № 3 «Інструкція з охорони праці при 
виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів». № 4 «Інструкція з 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», № 5 «Інструкція з охорони праці при роботі з 
слюсарним інструментом, № 6 «Інструкція з охорони праці надання домедичної допомоги 
постраждалим при нещасних випадках», № 7 «Інструкція з охорони праці при роботі з ручним 
електроінструментом», № 8 «Інструкція електрозварника», № 9 «Інструкція з охорони праці під 
час виконання робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій». № 10 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах . камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах,
топках, трубопроводах)»._________________________________ ____________________________

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (Вступний інструктаж;
Первинний інструктаж; Позачерговий інструктаж; Цільовий інструктаж).______________________
наявністю  служби охорони  праці, інструкцій  про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Члени комісії з питань охорони праці Підприємства пройшли навчання з питань охорони праці за 
нижчезазначеними напрямками в навчальних центрах з охорони праці та перевірку знань в комісії 
ГУ Держпраці у Київській області._____________________________________________________

Коваленко Вікторія Анатоліївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці), 
Кучерко Анатолій Олегович -  гол. механік.Лиско -  механік пройшли навчання та перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» у НВЦ «Професійна безпека» та перевірку 
знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області(витяг з протоколу № 888-1055-19 від 
22.10.2019р.)____________________________________________
_____ Коваленко Вікторія Анатоліївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці),
Кучерко Анатолій Олегович -  гол, механік. Лиско Степан Васильович -  механік пройшли 
навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у
Київській області (витяг з протоколу № 82/1014-19 від 22.10.2019р._____

Коваленко Вікторія Анатоліївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці). 
Кучерко Анатолій Олегович -  гол, механік. Лиско Степан Васильович -  механік пройшли 
навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.28-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. «Правил 
пожежної безпеки» (група з електробезпеки IV до і вище 1000В в НВ1 [ «Професійна безпека» га 
перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81/1050-19 від
21.10.2019р.)___________________________________

Коваленко Вікторія Анатоліївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці). Кучерко



Анатолій Олегович -  гол. механікЛиско Степан Васильович -  механік пройшли навчання та
перевірку знань за правилами «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НГІАОІІ 45.2- 
7.0-12, ДБН А.3.3-2-2009 в НВЦ «Професійна безпека» га перевірку знань в комісії ГУ Держпраці 
у Київській області (витяг з протоколу № 82/1019-19 від 23 .11,2019р.)
Коваленко Вікторія Анатоліївна - директор (за с у м і с н и ц т в о м  інженер з охорони праці). Кучерко 
Анатолій Олегович -  гол. механікЛиско Степан Васильович -  механік пройшли навчання та 
перевірку знань за «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81/1021-19 від 21.11.2019р.)

Коваленко Вікторія Анатоліївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці). 
Кучерко Анатолій Олегович -  гол. механік.Лиско Степан Васильович -  механік пройшли 
навчання та перевірку знань за «Правилами охорони праці під час роботи з інструментом га 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 93/319 від 24.11.2019р.)

Коваленко Вікторія Анатоліївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці). 
Кучерко Анатолій Олегович -  гол. механікЛиско Степан Васильович -  механік пройшли 
навчання та перевірку знань за «Типовою інструкцією з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 в НВЦ «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 93/100 від 20.11.2019р.)
Коваленко Вікторія Анатоліївна - директор (за сумісництвом інженер з охорони праці). Кучерко 
Анатолій Олегович -  гол, механік. Лиско Степан Васильович -  механік пройшли навчання та 
перевірку знань за «Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 в в НВЦ 
«Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Київській області (витяг з 
протоколу № 93/374 від 24.11.2019р.)

Наказом по підприємству № 1 від 30.11.2019 року створена постійно діюча комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці. Голова комісії: директор (за сумісництвом інженер з охорони праці) 
Коваленко В.А... члени комісії: гол, механік Кучерко А.О.... механік Лиско С.В..

Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по 
професіях для працівників, з яким робітники ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з 
питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

Робітники підприємства пройшли відповідне навчання та допущені до виконання робіт 
підвищеної небезпеки, а саме:
Третяков Андрій Сергійович - електрогазозварник, пройшов навчання за НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних 
робіт і питань пожежної безпеки, свідоцтво № 14-92 від 24.011.2019р.. видане УК «Славутич», 
атестація чинна, допущений до зварювальних робіт ГЗ (311).

Абрамов Сергій Анатолійович, Попаренок Руслан Анатолійович -  монтажники з монтажу 
сталевих та ЗБК (верхолази) пройшли спеціальне навчання персоналу на допуск до безпечного 
виконання висотно- верхолазних робіт та робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів в ГОВ «УК «Славутич» (виписка з протоколу № 2 від 12.11.2019р.) та 
допущені до робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метри).

Сташук Генадій Володимирович -  електромонтер з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування, пройшов навчання та перевірку знань за НПАОП 0.00-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт: присвоєно 5 розряд з професії електромонтер 
з ремонту та обслуговуванню електроустаткування -  посвідчення видані ГОВ «УК «Славутич» 
протокол № 11-2019 від 24.02.2019р. посв. № 1258.

Надзивін Ярослав Микитович -  машиніст екскаватора, пройшов спеціальне навчання персоналу 
за фахом машиніст екскаватора 5 розряду в ГОВ «УК «Славутич» (посвідчення 5726, протокол № 
270 від 18.01.2019р.) та допущений до земляних робіт, що виконуються на глибині 2 метри або в 
зоні розташування підземних комунікацій, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

Робітники підприємства пройшли перевірку знань з загальних питань охорони праці, організації 
роботи з охорони праці, вибухонебезпеки, виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки.
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань» надання першої



допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій, «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-5.11-85, «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. 
Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.222- 
2009, НПАОП 45.2-7.02-12). Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
НПАОП 0.00-1.71-13. Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд НПАОП 
45.24-1.08-69 в комісії підприємства (протокол № 4 від 02.11.2019р.)

Робітники підприємства пройшли навчання та перевірку знань за Правилами безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 0.00-1.21-98 (ТІБЕЕС). Правилами технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (далі ПТЕЕС), Правилами будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01 (далі ПЕЕЗ), Правилами 
експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01 (далі 1ІЕЕЗ) в комісії підприємства 
(протокол №6 від 02.11.2019р.)

В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, 
яке використовується при виконанні заявлених робіт, ручний інструмент, комплекти верхолазів 
(карабін, спускові пристрої, затискачі ручні, затискачі для тросу), за наступним переліком: 
зварювальний апарат ЕДОН -500 . перфоратор, дріль, болгарка Макіта. драбина універсальна, 
комплекти слюсарних інструментів, ножиці ручні для різки металу, зачисна машина, рулетки
вимірювальні, рівень будівельний, розточний верстат, гайковерт Макіта тощо.___________________

експлуатац ійно ї документації ,

Для виконання заявлених робіт упідприємства в наявності такі засоби індивідуального захисту: 
пояси страху вальні лямкові ПЛК-1. вир. Україна, жовтень 2019р.; пояси безлямкові 1ІБ-1. вир. 
Україна, жовтень 2019р. З од.; комплект верхолаза; слюсарний інструмент, лампа газосигналізатор
ЛБВК-М. протигази марки ПШ-1 із набором масок зі шлангом -  3 од.___________________________

Для виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій здійснюється за допомогою екскаватора-навантажувача 
АТЕК -881, навантажувача CATERPILLAR GP 40, самоскиду КАМАЗ 5511, які перебувають \
користуванні ТОВ на підставі договорів оренди. ______________________________________

В наявності протокол періодичних випробувань приладдя, що належать ТОВ «Г.лектромить». 
Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів і рятувальних м о т у з о к  проводяться 1 раз на 6 
місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів 13. Наказом № 22 від 
14.11.2019р. ТОВ створило комісію з проведення випробувань засобів 13. Кожен пояс і мотузка 
мають інвентарні бирки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Зберігання засобів
захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів.____________________

Заключний акт про проходження періодичного огляду виданий ЦЛ . Покров від 11.12.2019р. 
Товариством створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники 

забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм безоплатної 
видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313. В наявності рукавиці гумові діелектричні -  3 пари. 
калоші гумові діелектричні -  3 пари, килими гумові діелектричні (50х50/20кВ) -  3 од. -  протокол 
вимірювання опору ізоляційних кабельних ліній та електрообладнання виданий Електротехнічною 
лабораторією ТОВ «ПОА Купіна» св.-во про засвідчення технічної компетенції № 114 06-2/155- 
2018 від 25.04.2018року. В наявності вольтметр цифровий, інв.. № 10 , амперметр інв.. № 8, які
пройшли метрологічну перевірку.______________________________________________________________

Всі працівники забезпечені згідно з вимогами НПАОП 45.2-3 .01-04  «Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та ІН..313 працівникам, зайнятим у будівельному 
виробництві» костюми бавовняні, брезентові, черевики шкіряні на неслизькій підошві, рукавиці з 
надолонниками із вініл шкіри, каски, пояси запобіжні лямкові. пояси запобіжні безлямкові. Для 
зовнішніх робіт узимку додатково: куртки бавовняні на утеплювальній прокладці, брюки
бавовняні на_____ утеплювальній прокладці, напівчоботи утеплені, окуляри захисні, вкладиші
противошумові, жилети сигнальні. Ведеться Журнал обліку та зберігання засобів 
з а х и с т у . ____________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту',

перелік законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, що поширюється на роботи 
підвищеної небезпеки, які декларуються . в т.ч. Закон України «Llpo охорону праці», «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.201 1р. № 1107;



НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НГІАОП 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 охорони праці, що діють на 
підприємстві; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників»; НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у 
будівельному виробництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), «Правила безпеки 
систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18). Система стандартів безпеки праці 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009) (НПАОП 45.2-7.02-12). 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). 
Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд (НПАОП 45.24-1.08-69). 
Товариство має комплект ДБН відповідно до заявлених видів робіт. У Товариства обладнаний 
куток Охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню 
робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій. 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений 
посібниками, підручниками. НПА з охорони праці, методичною і довідковою літературою, 
наглядними матеріалами тощо.___________________________

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

В.А. Коваленко

Р-
Декларація"”зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці /С ?  _______.

________  1. Ф ізична особа  - п ідп ри єм ець  своїм підписом надає згоду  на обробку  персональних  даних з метою
забезпечення виконання  вим ог  П орядку  видачі дозволів  на виконання робіт  п ідви щ ен о ї  небезпеки та на 

П римітки  експлуатац ію  (застосуван ня) маш ин, механізмів, устатковання  п ідви щ ен ої небезпеки.

2. Реєстраційний номер о бл іков о ї  картки платника  податків  не зазначається  ф ізи чн и м и  особам и, які через свої 
релігійні переконання в ідм овляю ться  від його прийняття та повідомили про це в ідпов ідному органу держ авно ї 
податкової служ би і маю ть  відм ітку в паспорті.


