
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕХСЕРВІСОБЛІК»____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Любавичського Ребе. буд. З
місцезнаходження,

___________________________________ код СДРПОУ 43318273______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________ Директор Плужник Наталія Сергіївна______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

___________________________________ тел. (067) 833-09-93__________________________________
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 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 ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС". діє протягом 12
(місяців) з дня набуття чинності, договір № 17201-14 від 13.04.2020 р.________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 01.04.2020 р._______

звіт за результатами проведення аудиту стану охорони праці та безпеки промислового
виробництва, проведеного ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»___________

(дата проведення аудиту)

Я, Плужник Наталія Сергіївна________________________________________________________
(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; зварювальні 
роботи; налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки: ліфти___________________________________________________

(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: 8, на яких існує ризик виникнення травм: 4_________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує приміщення, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Кам’янське, вул. Любавичського Ребе, буд. З (договір оренди № 1-11/19 від 25.11.2019 р.~). 

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

Інші відомості
Директор ТОВ «ТЕХСЕРВІСОБЛІК» Плужник Н.С. пройшла навчання і перевірку 

знань чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з ліквідації наслідків аварій у ТОВ «Учбовий центр 
з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 07.11.2019 р. за № 2008 (витяг з
протоколу № 20-34 від 06.04.2020 р.)._____________________ __________________________________
_______ На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ
№ 35 від 08.04.2020 р.). Голова комісії -  заступник директора з охорони праці Буніч О.Ф. та 
члени комісії: начальник технічного відділу Люлька В.Ю., інженер технічного відділу 
Поліщук Я.П., пройшли навчання і перевірку знань чинного Законодавства України про 
охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних 
захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з ліквідації наслідків аварій у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 07.11.2019 р. за № 2008 (витяг з протоколу № 20-25 від 05.03.2020 р.).
_______ Голова комісії -  заступник директора з охорони праці Буніч О.Ф. (IV група з
електробезпеки, до та понад 1000 В) та члени комісії: начальник технічного відділу Люлька 
В.Ю. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), інженер технічного відділу Поліщук 
Я.П. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», 
«Правила улаштування електроустановок», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної 
експлуатації ліфтів», 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» у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяги з 
протоколів № 20-26 від 05.03.2020 р„ № 20-29/3 від 05.03.2019 р., № 20-27 від 05.03.2019 р.).
_______ Наказом № 28 від 16.03.2020 р. призначено відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства -  начальника технічного відділу Люльку В.Ю. 
(IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  інженера технічного 
відділу Поліщук Я.П. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів». «Правила улаштування електроустановок» у ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу
1 оловного управління
05.03.2020 у . \ ________



Наказом №  29 від 16.03.2020 р. призначено відповідальним за організацію і безпечне
виконання робіт на висоті -  начальника технічного відділу Люльку В.Ю., у разі його 
відсутності -  інженера технічного відділу Поліщук Я.П., які пройшли навчання НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-27 від
05.03.2019 р.У_______________________________________________________________________________
_______ Наказом № 30 від 16.03.2020 р. призначено відповідальним за безпечне виконання
зварювальних робіт -  начальника технічного відділу Люльку В.Ю. (IV група з електробезпеки, 
до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  інженера технічного відділу Поліщук Я.П. (IV 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», 
«Правила улаштування електроустановок» у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-26 від 05.03.2020 р.)______________
_______ Наказом №  31 від 16.03.2020 р. призначено відповідальним за безпечну організацію
робіт з налагодження, ремонту, технічного обслуговування ліфтів підприємств-замовників -  
начальника технічного відділу Люльку В.Ю., у разі його відсутності -  інженера технічного 
відділу Поліщук Я.П., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і 
безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-29/3 від 05.03.2019 р.); відповідальними за 
справний стан ліфтів підприємств-замовників -  електромеханіків з ліфтів Булатова A.B., 
Панібудьласко A.A., які пройшли перевірку знань комісією з перевірки знань ТОВ 
«ТЕХСЕРВІСОБЛІК»: законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони 
праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, профілактики професійних захворювань, надання першої допомоги потерпілим у 
разі нещасного випадку, управління роботами з ліквідації наслідків аварій (протокол № 1 від
16.03.2020 р.~), НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», 
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», НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», «Правила улаштування електроустановок» (протокол № 3 від
17.03.2020 р/)._______________________________________________________________________________

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

_______ Наказом № 35 від 08.04.2020 р. реорганізована служба з охорони праці. Функції
служби охорони праці покладено на заступника директора з охорони праці Буніча О.Ф. (IV 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання і перевірку знань 
чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з ліквідації наслідків аварій (витяг з протоколу № 
20-25 від 05.03.2020 р.). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.07-



01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (витяг з протоколу № 20-26 від 05.03.2020 
р.) у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області від
07.11.2019 р . за № 2008.____________________________________________________________________

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 
виконують роботи, що декларуються - електромеханік Булатов A.B. (III група 
електробезпеки), зварювальник Панібудьласко A.A. (III група електробезпеки), пройшли 
перевірку знань комісією з перевірки знань ТОВ «ТЕХСЕРВІСОБЛІК»: законодавства 
України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва 
і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних 
захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з ліквідації наслідків аварій (протокол № 1 від 16.03.2020 р.), НПАОП 0.00-1.02-08 
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 2 від 17.03.2020 р.). НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». 
«Правила улаштування електроустановок» (протокол № 3 від 17.03.2020 р.). інструкції з 
охорони праці № 1 для електрозварника ручного зварювання; інструкції з охорони праці № 2 
для слюсаря-ремонтника; інструкції з охорони праці № 3 для електромеханіка з ліфтів; 
інструкції з охорони праці № 4 під час виконання робіт на висоті; інструкції з охорони праці 
№ 5 під час роботи з ручим електрифікованим інструментом (протокол № 4 від 18.03.2020 р.). 
з питань пожежної безпеки згідно НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» у обсязі виконуваних робіт (протокол № 5 від 18.03.2020 р.) та інструктажі з охорони 
праці, що підтверджується відмітками в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці.____________________________________________________________ _
_______ Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію для виконання робіт, що
декларуються:______________________________________________________________________________
- електромеханік Булатов A.B. отримав кваліфікацію техніка-електрика за спеціальністю 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» у ДІТ ДВНЗ 
«УДХТУ» (диплом HP № 34891098); здобув професію електромеханіка з ліфтів 3-го 
кваліфікаційного розряду у ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» (посвідчення № 402-2-
2020 від 20.03.2020 р.);_________________________________________________________________ '

зварювальник Панібудьласко A.A. отримав кваліфікацію слюсаря-ремонтника, 
електрозварника ручного зварювання у ПТУ № 22 м. Дніпродзержинська (диплом HP № 
12063403); здобув професію електромеханіка з ліфтів 3-го кваліфікаційного розряду у ТОВ
«НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» (посвідчення № 440-1-2020 від 03.04.2020 р.)._____________
_______ Наказом №  20 від 11.03.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві
інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 20 
від 11.03.2020 р. введені в дію інструкції з охорони праці: № 1 для електрозварника ручного
зварювання; № 3 для електромеханіка з ліфтів; № 4 під час виконання робіт на висоті._______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_______ Під час виконання робіт, що декларуються застосовуються обладнання, інструмент,
пристосування, на які в наявності експлуатаційна документація (паспорти, керівництва з 
експлуатації, декларації щодо відповідності технологічним регламентам, протоколи



випробувань) в т.ч.: перфоратор прямий ЯН-ІОРО, зав. № 2Н Р101911-10074, 2020 р.в., 
Україна; зварювальний інвертор Р№ РІІО -М , зав. № ТРТ101908-00653, 2020 р.в., Україна;
штангенциркулі, лінійки вимірювальні, рулетки вимірювальні, рівні; плоскогубці, 
круглогубці, пасатижі; ключі гайкові, набори викруток; ліхтарі; огорожі інвентарні; плакати та 
знаки безпеки; інструмент з ізолювальними ручками; каски захисні з підшоломниками; маски 
електрозварника; світлофільтри; вогнегасники; окуляри захисні; драбини; ключі спеціальні 
для відкривання дверей; шаблони для вивірки шахти; пристосування для перевірки відстані
між напрямними.___________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
______ Наказом № 27 від 13.03.2020 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 ТОВ «ТЕХСЕРВІСОБЛІК» 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, рукавицями тощо), 
в тому числі: поясами запобіжними лямковими ІПЛ-К(М ) -  2 од. (останнє випробування -
16.03.2019 р.) зварювальні щитки із захисними світофільтрами.______________________________

засобів індивідуального захисту,
Наказом № 26 від 13.03.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів 

з охорони праці, що діють у ТОВ «ТЕХСЕРВІСОБЛІК», що розповсюджуються на роботи 
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; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, 
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; 
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 про 
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 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «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 ТОВ «ТЕХСЕРВІСОБЛІК» 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._______________________________________________________________________________________

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



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці У ? ' 20 р. № о ? # * ? . •^ £ 3 . _________.

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.
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