Центр надання адйТнїс/ративних послуг
м. Дніпра

~ö7 4 ^

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-техн
вимогам законодавства з питань охорони праці

і гл-

об

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОІНДУСТРІЯ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50007, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Дніпровське Шосе, будинок 20 П
місце її державної реєстрації,

__________________________________ код ЄДРПОУ-31736270______________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ

_______________________________ директор Бутусова Світлана Анатоліївна__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

+38 (068У324-41-62, Rurcom@ ukr.net
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;

_____ Роботи виконуються за адресою:на об’єктах замовника на території Дніпропетровської______
області та згідно договорів підряду____________________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування загальної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», 1 рік,
№ 101054524 від 13.02.2020 року.______________________________________
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 від 16.01.2020р. (висновок експертизи №32349901-01.2-10-0011.20, затвердженийТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІСКС»)_____________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Бутусова Світлана 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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Роботи в діючих електроустановках напругою
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (до 6 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 та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,)

-5 робочих місць__________________ __________________________________________________________ _
кількість робочих місць, у тому числі тих,

з них 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_____________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

.дівель і споруд (приміщень) - 1, виробничих о б е к т ів - 1.
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 2 (виробнича база за адресою: 50007, Дніпропетровсь
ка область.
місто Кривий Ріг, вулиця Дніпровське шосе, будинок 20 П. та офіс за адресою:
50007, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Дніпровське шосе, будинок 20 Ж ( згід
но договору № 171229 від 29.12.2017 р. про оренду нежилого приміщення)_____________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

_____ Інші відомості Директор ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» Бутусова Світлана Анатоліївна пройшла
перевірку знань Закону України «Про охорону праці». Кодексу Цивільного захисту України.
Правил пожежної безпеки. Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності». «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Наказу
«Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». «Правил
надання до медичної допомоги у разі нещасного випадку та інших нормативно-правових актів,
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області № 186 від 06.09.2019 р. після проходження навчання у TOB «НКК «МОНОЛІТ» (протокол
№ 11/113 від 20.11.2019 р.).
Наказом № 3-ОП від 02.01.2020 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці
у працівників підприємства.
Голова комісії - Директор ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» Бутусова Світлана Анатоліївна та члени
комісії Жирнов Павло Миколайович - технічний директор, Шевченко Анатолій Павлович начальник електропідстанції, пройшли перевірку знань Закону України «Про охорону праці».
Кодексу Цивільного захисту України. Правил пожежної безпеки. Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій», «Правил надання до медичної допомоги у разі
нещасного випадку та інших нормативно-правових актів, комісією створеною на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 186 від 06.09.2019 р. після
проходження навчання у ТОВ «НКК «МОНОЛІТ» (протокол № 11/113 від 20.11.2019 р.)__________
Голова комісії - Директор ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» Бутусова Світлана Анатоліївна (V група
з електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшла перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів» в ТОВ «Консалтинговий центр «ПРАКТИКА» та перевірку знань
комісією Управління Держпраці у Житомирській області (витяг з протоколу № 12-224ЕЛ-2019 від
27 грудня 2019 p.): навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) у
Дніпропетровському ОБЛСПЕЦ РБП ПР (виписка з протоколу № 15 від 14.11.2019 p.). Члени
комісії: технічний директор Жирнов Павло Миколайович (V група з електробезпеки, до та понад
1000 В), начальник електропідстанції Шевченко Анатолій Павлович (V група з електробезпеки, до
та понад 1000 В) пройшли навчання вимог «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» у ТОВ «НКК «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 3/36 від 11.03.2019 p.; протокол № 12/53-1 від
11.12.2019 p.): навчання
з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) у
Дніпропетровському ОБЛСПЕЦ РБП ПР (виписка з протоколу № 15 від 14.11.2019 p.).____________
Голова комісії - Директор ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» Бутусова Світлана Анатоліївна та члени
комісії технічний директор Жирнов Павло Миколайович, начальник електропідстанції Шевченко
Анатолій Павлович пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями» у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №12/16 від 04.12.2019 p.);
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «НКЦ
«МОНОЛІТ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
•області (протокол №12/1 від 04.12.2019 p.).______ _____________________________________________
Наказом № 2-ОП від 02.01.2020 р.призначено відповідальних:___________________________________
за справний стан та безпечну експлуатацію електрообладнання, електробезпеку за збереження
та справність електроінструменту, пожежну безпеку на підприємстві начальника електропідстанції

Левченка Анатолія Павловича (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його
відсутності обов’язки покладаються на технічного директора Жирнова Павла Миколайовича (V
група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання вимог «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «НКК «МОНОЛІТ» і перевірку знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 3/36 від 11.03.2019 р.;
протокол № 12/53-1 від 11.12.2019 р.); навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний
мінімум) у Дніпропетровському ОБЛСПЕЦ РБП ПР (виписка з протоколу № 15 від 14.11.2019 р.);
_____ за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах
дії струму високої частоти (до 6 кВ включно) з правом видачі наряд-допусків на підприємстві
начальника електропідстанції Шевченка Анатолія Павловича (V група з електробезпеки, до та
понад 1000 В), у разі його відсутності обов’язки покладаються на технічного директора Жирнова
Павла Миколайовича (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання вимог
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «НКК «МОНОЛІТ» і
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 3/36 від 11.03.2019 р.; протокол № 12/53-1 від 11.12.2019 р.); навчання з питань пожежної
безпеки (пожежно-технічний мінімум) у Дніпропетровському ОБЛСПЕЦ РБП ПР (виписка з
протоколу № 15 від 14.11.2019 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №12/16 від 04.12.2019 р.);_________
______за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метри з правом видачі наряд допусків на
підприємстві начальника електропідстанції Шевченка Анатолія Павловича, у разі його відсутності
обов’язки покладаються на технічного директора Жирнова Павла Миколайовича, які пройшли
навчання вимог НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №12/16 від 04.12.2019 р.); НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №12/1 від
04.12.2019 р.).________________________________________________________________________________
______ Робітники, які виконують роботи в діючих електроустановках понад 1000 В та в зонах дії
струму високої частоти (до 6 кВ включно): електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустатковання Бутусова Марія Сергіївна (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та
електромонтажник-налагоджувальник Дембіцька Наталя Миколаївна (IV група з електробезпеки, до
та понад 1000 В), пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській
області після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 81371ЕЛ-2019 від 12.12.2019 р.) та НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»
комісією Дніпропетровського ОБЛСПЕЦ РБП ПР (виписка з протоколу № 15 від 14.11.2019 р.).
______ Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра електромонтер
з ремонту та обслуговування електроустатковання Бутусова Марія Сергіївна та електромонтажникналагоджувальник Дембіцька Наталя Миколаївна пройшли перевірку знань і умінь з безпечних
методів виконання робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів
відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» після проходження навчання у ТОВ «КЦ «ПРАКТИКА» (витяг з протоколу № 03-025-2020
від 06.03.2020 р).______________ ______________________________________________________________
______ Робітники підприємства, що виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад
1000 В (до 6 кВ включно) та в зонах дії струму високої частоти пройшли перевірку знань, умінь і
навичок з професії «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання» та
встановлено кваліфікацію 4-го розряду Бутусова Марія Сергіївна та з професії «електромонтажникналагоджувальник» 4-го розряду Дембіцька Наталя Миколаївна, після проходження навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 1837 від 20.12.2019р. та витяг з протоколу
№ 1844 від 20.12.2019 р Л.
________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 1-ОП від 02.01,2020 р. створено службу з охорони праці; функції
служби охорони праці покладено на директора ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» Бутусову Світлану
Анатоліївну (за сумісництвом)________________________________________________________________
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 № 7-ОП від 02.01.2020 р. затверджений перелік
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в т.ч. затверджені інструкції з охорони праці:
№ 1 вступного інструктажу; № 2 з надання першої медичної долікарняної допомоги потерпілим
при нещасних випадках на виробництві; № 3 про заходи пожежної безпеки; № 5 для
електромонтажника-налогоджувальника; № 6 для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування; № 7 під час безпечного виконання робіт в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (до 6 кВ включно); № 8 під час
безпечного виконання робіт на висоті; № 9 при застосуванні драбин, риштувань, помостів,
запобіжних поясів і страхувальних канатів._____________________________________________________
______Робітники підприємства 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 ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» 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 ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» роботи в діючих електроустановках
виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що
виконуються за нарядами і розпорядженнями.__________________________________________________
______Відповідно до п. 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 на ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ»
розроблений і
затверджений наказом перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не
передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право видачі
нарядів (розпоряджень).____________________________________________________________________ __
______Результати перевірки і випробування електроінструменту відповідно до п. 6.7.36 «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», заносяться в «Журнал обліку, перевірки та
випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних
світильників»._______________________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

______Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, в т.ч.:_______________________________________________________
- штанги ізолюючі ШОУ-35, інв. №№ 6/30, 6/31 (до 10 кВ ), 2019 р. виготовлення (Україна);______
- штанга ізолююча ШО-Ю, інв. №6/32 (до 10 кВ ). 2016 р. виготовлення (Україна);_______________
- штанга ізолююча ШО-Ю. інв. № 6/33 (до 10 кВ ). 2018 р. виготовлення (Україна);______________
- штанга ізолююча ШО-35. інв. № 6/34 (до 10 кВ ), 2018 р. виготовлення (Україна);______________
- покажчиків напруги УВН-80. інв. №№ 6/27. 6/28 (до 10 кВ ). 2018 р. виготовлення (Україна);
- покажчиків напруги УВН-91. інв. № 6/29 (до 10 кВ ). 2016 р. виготовлення (Україна);__________
- покажчик напруги Еківольта 6-35 К-003. інв. № 6/26 (до 10 кВ ). 2019 р. виготовлення (Україна);
- драбинидерев’яні. інв. № 6/43. 6/44 (до 10 кВ ), 2019 р. виготовлення (Україна);________________
- діелектричні боти (до 10 кВ ), інв. № 6/35, 6/36, 2019 р. виготовлення (Україна);________________
- пояса запобіжні ПП1-А, інв. №№ 6/37, 6/38 ,2018р., виготовлення (Україна);___________________
- діелектричні рукавички (до 10 кВ ), інв. №№ 6/39, 6/40, 6/41 6/42, 2019 р. виготовлення (Україна);
- ізольовані підставки (до 10 кВ ), інв. № 6/54. 2019 р. виготовлення (Україна);__________________
- ізольовані накладки (до 10 кВ ), інв. № 6/55. 2019 р. виготовлення (Україна);___________________
- ізольовані ковпаки (до 10 кВ ), інв. № 6/56, 2019 р. виготовлення (Україна);____________________
- килими (до 10 кВ ), інв. № 6/50, 6/51. 6/52. 6/53. 2019 р. виготовлення (Україна);________________
- плакати та знаки з електробезпеки;

- огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);_____________________________________
- захисні каски інв. №№ 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 2019 р. виготовлення (Україна);___________________
- стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;_________________________________________
- індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому місці
ЗПЛ-К-ЕМ, грудня 2019 р. виготовлення (Україна) - 2 од.________________________________________
_____ Засоби захисту підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Електротехнічною
лабораторією ТОВ «СМ Електро» випробувані засоби захисту (протокол випробувань № 42 від
18.06.2019 р.) 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 № 8-ОП від 02.01.2020 р.створено комісію з перевірки, організації періодичних
випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність
вимогам нормативно-технічної документації.___________________________________________________
У ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.________
_____ ПП
«ТЕХНОІНДУСТРІЯ»
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 місці»;_______________________________
- 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»
- 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 ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці,
під час виконання робіт, які д е к л а р у ю т ь с я .__________________________________________________
У ПП «ТЕХНОІНДУСТРІЯ» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним
забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони
праці, 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)

С.А. Бутусова
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
Держпраці

територіальному органі

._________________________________ .

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.

