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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 4^ % -  02 ?

законодавства з питань охорони праці ■-----  07 ТРА /

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "РОМАН і К"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________ Дніпропетровська обл.. м.Дніпро, вул. Шмідта 43/21_______________________
місце знаходження,

_________________________ЄДРПОУ 35114197.______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Атаманчук Анатолій Олексійович.+З80676335283, йЬу є Ш (5)ukr.net____________________
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 виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
_________________ згідно договорів підряду на 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 шкоди -  згідно додатку 1
до_____ п о р я д к у _____ та_____ правил_____ проведення_____ страхування_____ цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 
16.08.2002 р о к у  на ТОВ "РОМАН і К" страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом 
підвищеної небезпеки
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  17.12.2019
(дата проведення аудиту)

Я, ________ Атаманчук Анатолій Олексійович__________ _________ __________________
(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:

Роботи, шо в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1.3 метра, роботи в діючих електроустановках 
напругою понад 1000 В____________________________________________________________

(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
Кількість робочих міспь:5- з них 3. на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
відповідного дозволу, кількість робочих МІСЦЬ, У тому числі ТИХ, на ЯКИХ існує підвищений ризик виникнення травм, 
адміністративно-господарська будівля знаходиться за адресою: вулиця Шмідта 43/21. 
м Д н і п р о .  Дніпропетровська обл. та перебуває у власності.___________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
і також приміщення, які надаються Замовниками, згідно з договорами підряду_________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості Атаманчук Анатолій Олексійович, генеральний директор -  
відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, пройшов навчання з загального курсу «Охорона праці» у 
навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Макаров Д.В.» (протокол № 1/02-20 РМ-К 
від 11.02.2020), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці України у
Запорізькій області._______________________________________________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №84 
від 02.06.2017р., члени якої (генеральний директор - Атаманчук А.О пройшов навчання 
з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15- 
07) (протокол № 2/02-20 РМ-К від 11.02.2020) ТОВ «Макаров Д.В.». перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці Украіни у Запорізькій області, та загального 
курсу «Охорона праці» у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Макаров Д.В.» 
(протокол № 1/02-20 РМ-К від 11.02.2020'), перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці Украіни у Запорізькій області, (протокол № 51 від 23.03.17), з 
курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, ПОЕМ у навчальному центрі з охорони 
праці ТОВ «Макаров Д.В.» (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В), протокол №
70.03-20 ЕЛ/Х від 11.03.2020), перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці Украіни у Запорізькій області.. Начальник відділу -  Ромащенко Микола 
Федорович пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (протокол № 2/02-20 РМ-К від 11.02.2020) ТОВ 
«Макаров Д.В.», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці Украіни у 
Запорізькій області, та загального курсу «Охорона праці» у навчальному центрі з 
охорони праці ТОВ «Макаров Д.В.» (протокол № 1/02-20 РМ-К від 11.02.2020), 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці Украіни у Запорізькій 
області, (протокол № 51 від 23.03.17), з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, 
ПОЕМ у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Макаров Д.В.» (V група з 
електробезпеки до і вище 1000 В) протокол № 70.03-20 ЕЛ/Х від 11.03.2020), перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці Украіни у Запорізькій області; 
інженер з охорони праці -  Степанець Ірина Андріївна пройшла навчання з курсу 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) 
(протокол № 2/02-20 РМ-К від 11.02.2020) ТОВ «Макаров Д.В.», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці Украіни у Запорізькій області, та загального 
курсу «Охорона праці» у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Макаров Д.В.» 
(протокол № 1/02-20 РМ-К від 11.02.2020), перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці Украіни у Запорізькій області, (протокол № 51 від 23.03.17), з 
курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС. ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, ПОЕМ у навчальному центрі з охорони 
праці ТОВ «Макаров Д.В.» (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) протокол №
70.03-20 ЕЛ/Х від 11.03.2020), перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці Украіни у Запорізькій області.___________________________________________

Відповідальним за безпечне виконання, робіт, що виконуються на висоті понад 
1,3 метра призначено начальника відділу Ромащенко Миколу Федоровича (наказ №02- 
ОП від 02.01.19) в тому числі облік, організацію своєчасного огляду, випробувань та 
зберігання запобіжних поясів та пристосувань, ведення Журналу обліку та зберігання 
засобів захисту з правом видачі наряд-допуск. який пройшов навчання та перевірку 
знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Макаров Д.В.», з курсу «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (протокол № 
2/02-20 РМ-К від 11.02.2020), перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці Украіни у Запорізькій області.

Відповідальним за безпечне виконання небезпечних робіт з видачею нараду- 
допуску в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти по підприємству та на об’єктах замовників призначено начальника 
відділу Ромащенко Миколу Федоровича (наказ №Р2-ОГІ від 02.01.19), який пройшов 
навчання та перевірку знань у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Макаров 
Д.В.». з к у р с у  ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. ПЗВСЕ. ПОЕМ протокол № 70.03-20 ЕЛ/Х



з
від 11.03.2020), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці Украіни 
у Запорізькій області, та отримав V групу з електробезпеки;__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

На підприємстві створено службу охорони праці (наказ про перегляд №1-ОП від 
28.04.2017р.) Відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки призначено інженера з охорони праці Степанець Ірину 
Андріївну (наказ №17-136к від 28.04.2017р.)________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Працівники, які виконують роботи, що декларуються пройшли навчання у 

навчальному центрі з охорони праці ТОВ «УК СПЕКТР» та отримали кваліфікацію -  
верхолаз б розряду, витяг з протоколу №121 від 12.07.2019 (Вязовий І.В. посвідчення 
№01006, Гнатюк Д. Г. посвідчення №01036) Верхолази, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки пройшли спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та 
перевірку знань комісією підприємства з загального курсу «Охорона праці» (протокол 
1/07 від 01.07.19). та к у р с у  «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(НПАОП 0.00-1.15-07). у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «УІ< СПЕКТР»
(протоколи № 125 та 121 від 18.07.19)_______________________________________________

Електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання обладнання, 
які виконують роботи, що декларуються Вязовий І. В.(посвідчення №01006), Гнатюк Д. 
Г. (посвідчення №01035) - пройшли навчання по професії (3 розряд) у ТОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» пройшли спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та 
перевірку знань комісією підприємства з загального курсу «Охорона праці» (протокол 
1/07 від 01.07.19). та к у р с у  ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. ПЗВСЕ. ПОЕМ у ТОВ
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та отримали IV групу з електробезпеки.___________

Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал 
ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал 
протоколів перевірки знань, журнал обліку засобів індивідуального захисту. Закон 
України «Про охорону праці», наказ по підприємству 120/1 від 22.09.2017р. про 
перегляд, затвердження та введення в дію: положення про службу ОП, положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з 
охорони праці, в тому числі інструкції «Інструкція з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті № 004-0000-09-17», «Інструкція з охорони праці для електромонтера № 
000-7244-09-17».__________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 

керівництво з експлуатації). В наявності вимірювачі напруги, діелектричні штанги, 
вимірювач опору ізоляції - МІС-3, мегометр - ЗС02Ю/3-Г, вимірювач параметрів кіл 
«фаза-нуль» та «фаза-фаза» електромереж, драбини алюмінієві, драбина універсальна
MultsMstic (акт випробувань №2 від 01.02.2019)_____________________________________

Засоби індивідуального захисту: захисні каски, респіратори, захисні рукавиці, 
діелектричні рукавички, діелектичні боти, діелектичні килими (електрозахистні засоби 
проходять вимірювання у ТОВ «ПОА Купіна»), захисні окуляри, запобіжні пояси ЗПЛ-
К__(інв.№ 0000366, інв.№ 0000367-70, акт випробувань №1 від 01.02.2019),
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та їх 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування проводяться 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Ведеться 
журнал обліку та Огляду.___________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві в наявності: Закон 
України «Про охорону праці», положення про службу ОП, положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з охорони



праці, інструкції до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»; типове положення про перевірку знань, положення про видачу 
спецодягу, положення про розслідування нещасних випадків на підприємстві, «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», ДНАОП 0.00-1,21-98. Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», типове положення про перевірку 
знань, положення про видачу спецодягу, положення про розслідування нещасних 
випадків на підприємстві.

На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною 
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне 
забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань.

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

4

(підпис)

20^р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 р.
№ ^ 3 . / £ _______ •

Примітки: 1. Ф ізична 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.” .


