
ДЕКЛАРАЦІЯ І ^120
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

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

____________51251, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-и, смт. Губиниха,________
___________________________________вул. Берегового, буд. 1_______________________________

місцезнаходження,
__________________________________код ЄДРПОУ 32294549_______________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_________________________Директор Кисельов Олександр Юрійович_____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 
_____________________________________ тел. (057) 425 17 31_________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

^ 2 ^ /  І Центр надання адмі™.-» кагивних послуг

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;

________ 63709, Харківська обл., Куп’янський р-н, 1 км на південно-західній околиці
_______________________________________ с. Новоосинове__________________________________

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 шкоди________________________

_______________ ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС», 1 рік, № 17221-14 від 21.04.2019 р.___________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 29.02.2020 р.______
(звіт № 32349901-02.4(А)-10-0084.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва, проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)____________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Кисельов Олександр Юрійович_________________________________________________
(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;_________ _________________________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки, та/або машин, механізмів, устатковання 
Устатковання напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) (електричне устатковання 
електричних станцій і мереж; технологічне електрообладнання): трансформаторна 
підстанція ТП-10/0,4, зав. № 281, 1971 р. виготовлення (СРСР) (у складі
трансформатору типу ТМ -100-10/0,4, зав. № 376749, 1971 р. виготовлення (CPCPV)._____

підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,



кількість робочих місць: 8, на яких існує ризик виникнення травм: 2________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має право власності на нерухоме майно, розташоване за адресом: Харківська
обл. м. Куп’янськ, вул. Дзержинського. буд. 55.___________________________________________

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

Інші відомості
Директор ПП «ЛНВ» Кисельов О.Ю. пройшов навчання вимог Загального курсу з 

охорони праці у ТОВ «Центр підготовки спеціалістів «Техінформсервіс» і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Харківській області (посвідчення № 4253 від
14.06.2019 р.У___________________________________________________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ
№ 35 від 17.04.2019 p.). Голова комісії -  директор ПП «ЛНВ» Кисельов О.Ю. та члени 
комісії: головний енергетик Полєнов Ю.П., начальник дільниці Пільтенко А.І., геолог- 
маркшейдер Литвиненко • Ю.О. Голова комісії -  директор ПП «JIHB» Кисельов О.Ю. 
пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Центр підготовки 
спеціалістів «Техінформсервіс» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці 
у Харківській області (посвідчення № 4253 від 14.06.2019 p.); вимог НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні» у 
ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (посвідчення № 06292 від 14.12.2017 p.). Члени комісії -  головний 
енергетик Полєнов Ю.П., начальник дільниці Пільтенко А.І. пройшли навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Центр підготовки спеціалістів 
«Техінформсервіс» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Харківській області (посвідчення № 2317 від 05.04.2019 p., протоколи № 20К від 01.03.2019 p., 
№ 28К від 12.04.2019 p.). Член комісії -  геолог-маркшейдер Литвиненко Ю.О. пройшла 
навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Центр підготовки спеціалістів 
«Техінформсервіс» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Харківській області (посвідчення № 2316 від 05.04.2019 p.).________________________________

Наказом № 39/1 від 02.09.2019 р. призначено відповідальним за справний стан і 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства головного енергетика 
Полєнова Ю.П. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  
начальника дільниці ГІільтенка A.I. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які 
пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Центр підготовки спеціалістів 
«Техінформсервіс» і перевірку знань комісіями Головного управління Держпраці у
Харківській області (протоколи № 20К від 01.03.2019 p., № 28К від 12.04.2019 p.).___________

Наказом № 40/1 від 02.09.2019 р. призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію устатковання напругою понад 1000 В, з правом видачі наряд-допусків, 
головного енергетика Полєнова Ю.П. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі 
його відсутності -  начальника дільниці Пільтенка A.I. (IV група з електробезпеки, до та 
понад 1000 В), які пройшли навчання вимог «Законодавство з охорони праці», НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у 
ТОВ «Центр підготовки спеціалістів «Техінформсервіс» і перевірку знань комісіями 
Головного управління Держпраці у Харківській області (копії протоколів № 20К від
01.03.2019 p.. № 28К від 12.04.2019 v.).________

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

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



Наказом по підприємству № 29/1 від 16.04.2019 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Відповідальним за охорону праці призначено директора ПП «JIHB» Кисельова О.Ю. 
(IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання вимог Загального 
курсу з охорони праці у ТОВ «Центр підготовки спеціалістів «Техінформсервіс» і перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Харківській області (посвідчення № 4253 
від 14.06.2019 рЛ; вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення № 06292 
від 14.12.2017 р Л.________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства 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». Робітники 
підприємства, які задіяні при експлуатації устатковання напругою понад 1000 В, 
електромонтери Максименко І.М. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), 
Дереповський В.А.(ІУ група з електробезпеки, до та понад 1000 В) мають кваліфікацію 
електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування п’ятого розряду 
(посвідчення № 6162 від 08.12.2005 р„ видане Учбово-курсовим комбінатом 
«Харківжитлобуд») та техніка-електрика-організатора виробництва (диплом НТ № 809387 від 
23.03.1990 р., виданий Харківським заочним машинобудівним технікумом); пройшли 
перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією ПП «ЛНВ» 
(протоколи № 2 від 27.08.2019 р., № 3 від 20.02.2020 рЛ, та відповідні інструктажі з охорони 
праці, що підтверджується відмітками в журналах._________________________________________

Наказом № 30 від 17.04.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці 
на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: № 1 з надання першої 
долікарської допомоги; № 4 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом; № 15 при 
експлуатації електрообладнання напругою до 1000 В; № 16 № 2 з пожежної безпеки; № 17 для 
електромонтера з ремонту та обслуговування електроустановок; № 18 при експлуатації
електрообладнання напругою до 1000 В.__________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при експлуатації устатковання напругою понад 1000 В:__________________
- паспорт та інструкція з експлуатації на трансформаторну підстанцію ТП -10/0,4. зав. № 281. 
1971 р. виготовлення (СРСР) (у складі трансформатору типу ТМ -100-10/0,4, зав. № 376749, 
1971 р. виготовлення (СРСР));____________________________________________________________
- протоколи № 100 від 05.02.2020 р. випробування трансформатору типу ТМ -100-10/0,4, 
зав. № 376749, 1971 р. виготовлення (СРСР); № 102 від 05.02.2020 р. скороченого аналізу 
трансформаторної оливи трансформатору типу ТМ -100-10/0,4, зав. № 376749, 1971 р. 
виготовлення (СРСР); № 103 від 05.02.2020 р. вимірювання опору заземлюючих пристроїв та 
перевірка з ’єднань з заземленими елементами трансформаторної підстанції ТП -10/0,4. зав. № 
281, 1971 р. виготовлення (СРСР); № 105 від 05.02.2020 р. перевірки ізоляції 
електрообладнання трансформаторної підстанції ТП -10/0,4, зав. № 281, 1971 р. виготовлення 
(СРСР); № 106 від 05.02.2020 р. перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» 
електрообладнання трансформаторної підстанції ТП -10/0,4. зав. № 281, 1971 р. виготовлення 
(СРСР), виданих електротехнічною лабораторією Науково-виробничого підприємства 
«ЕЛЕКТРОПРОМ» (у формі ТОВ) (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам 
ДСТУ ISO 10012:2005 № 01-0044/2018 від 10.05.2018 р.; дозвіл № 980.13.30. термін дії до
18.09.2023 рЛ:___________________________________________________________________________



- протоколи № 2003 від 12.09.2019 р. випробування показника напруги типу УВН-10, зав.
№ 601208; № 2004 від 12.09.2019 р. випробування захисних засобів з діелектричної гуми 
(рукавички інв. №№ 1, 2); № 2005 від 15.08.2018 р. випробування ізолюючої штанги типу 
ШЗ-15 кВ, зав. № 05-011/7; № 2006 від 12.09.2019 р. випробування інструменту з 
ізольованими рукоятками (інструмент з ізольованими рукоятками у кількості 6 од., інв. №№ 6, 
7. 8. 9. 10. 11); № 2007 від 12.09.2019 р. випробування показників напруги типу Контакт- 
553М. інв. №№ 14. 15. виданих електротехнічною лабораторією Науково-виробничого 
підприємства «ЕЛЕКТРОПРОМ» (у формі ТОВ) (дозвіл № 980.13.30. термін дії до
18.09.2023 р.);___________________________________________________________________________

Експертами ПП «Електроперспектива» (дозвіл № 11.15.30. термін дії до 05.01.2020 р.; 
копія листа від 14.12.2012 р. № 11369/0/11-09/6/12 Держгірпромнагляду України про 
визначення ПП «Електроперспектива» уповноваженою організацією), згідно з вимогами 
Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (Постанова КМУ від
26.05.2004 р. № 687). 11.09.2019 р. проведено експертне обстеження та позачерговий 
технічний огляд трансформаторної підстанції ТП -10/0.4. зав. № 281. 1971 р. виготовлення 
(СРСР). 

Технічне обслуговування устатковання напругою понад 1000 В ПП «ЛНВ» 
проводиться ТОВ «ГУБИНИХСКИЙ ИЗВЕСТКОВИЙ ЗАВОД» згідно з договором № 1 від 
01.11.2018 р. (дозвіл ТОВ «ГУБИНИХСКИЙ ИЗВЕСТКОВИЙ ЗАВОД» № 0182.17.12.
термін дії до 14.02.2022 р.).____________________________________________________'

експлуатаційної документації,

Наказом № 27-ОП від 05.07.2019 р. на підприємстві створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________

Працівники ПП «ЛНВ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»
(спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, захисними окулярами, рукавицями)._________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № ЗОП від 02.01.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових актів, які 
використовуються при організації робіт підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон 
України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Порядок проведення 
огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від
26.05.2004 р. № 687; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, 
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; 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 охорони 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 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;



«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУБ «Правила улаштування
електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

У ПП «ЛНВ» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими 
та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, 
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань 
трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони 
праці.___________________________________________________________________ _

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^ ^  р. № _________ .

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.


