
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРПРОМАВТОМАТИКА», місцезнаходження: 49094. Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

вулиця Набережна Перемоги, будинок 108, корпус 6, квартира 49,код ЄДРПОУ-24245491,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з (^ДРПОУ,

керівник-директор Алейнічев Валерій Іванович, тел. +38067 562 35 25, ирауШтаіїка@і.иа
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної осоОи - підприємця: прізвище, їм 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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки - Україна на об’єктах Замовників згідно 

укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті

ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності______
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
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перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 

не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки._______________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

10.03.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Алейнічев Валерій Іванович, директор,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо

гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро

біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко

вання підвищеної небезпеки:

Ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання 

підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконан

ня робіт пі гтвитценої небезпеки та на експлуатацію (застосування') машин, механізмів, устат- 

ковання підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальні крани та машини.
(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

На підприємстві працюють 5 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм - 4 особи. __________ _________ ________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: 49027. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, ву

лиця Івана Акінфієва. будинок 18, офіс 36 (договір оренди нерухомого майна №7/20/6 від

11.11.2019 р.. укладеного із Товариством з обмеженою відповідальністю «Мидел Консалтинг». 

Роботи виконуються на об‘єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості



Наказом №Р8/0П від 15.11.2019 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну екс

плуатацію електрогосподарства призначено інженера-електроніка Герасимова В.О.

Наказом №11/ОП від 18.11.2019 р. відповідальною особою за справний стан засобів індивідуа

льного захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту призначено ін- 

женера-електроніка Г ерасимова В.О.

Наказом №Ю/ОП від 15.11.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на ви

соті з правом видачі наряд-допуску призначено інженера-електроніка Герасимова В.О.

Наказом №12/ОП від 26.02.2020 р. відповідальною особою за виконання робіт з ремонту, техні

чному обслуговуванню, реконструкції вантажопідіймальних кранів і машин призначено інже

нера-електроніка Герасимова В.О.

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від

15.11.2019 p. №06ЮП та від 27.02.2020 р. №13/ОП, члени якої: директор Алейнічев В.І.. засту

пник директора Кузьміченко О.М.. інженер-електронік Герасимов В.О. - пройшли навчання та 

перевірку знань:

Директор Алейнічев В.І. пройшов навчання в ДГІ «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та пере

вірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно За

конів України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван- 

ня», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 

правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу №36/59-19 від 22.11.2019 р. Посвідчення 

№706.

Заступник директора Кузьміченко О.М.. інженер-електронік Герасимов В.О. пройшли навчання 

в ДГІ «Придніпровський ЕТП Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України «Про охорону праці». «Про за

гальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу 

№36/48-18 від 26.11.2018 р. Посвідчення №999. №1000.

Директор Алейнічев В.І.. заступник директора Кузьміченко О.М.. інженер-електронік Гераси- 

мов В.О. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та переві

рку' знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00- 

1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з прото

колу №2/02-20 ІП-ПА від 10.02.2020 р.

Директор Алейнічев В.І., заступник директора Кузьміченко О.М., інженер-електронік Гераси

мов В.О. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та переві

рку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00- 

1.80-18 «Правила охорони пращ' під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №1/02-20 ПП-БГ від 10.02.2020 р. 

Директор Алейнічев В.1.. заступник директора Кузьміченко О.М.. інженер-електронік Гераси

мов В.О. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та переві

рку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00- 

1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №1/11- 

19 ЄС від 14.11.2019 р.

Директор Алейнічев В.1.. заступник директора Кузьміченко О.М,. інженер-електронік Гераси

мов В.О. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в ко

місії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. 

Правила пожежної безпеки. 5 група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №36/59-19 від

26.11.2019р.___________________Посвідчення ________ № 7 4 9 . ___________ №1022.

№1023. _________________________________________________________________________________
4щ>із»нще, ім’я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 

створена служба охорони праці. Наказом №Р5/ОП від 14.11.2019 р. функції служби охорони 

праці на підприємстві покладаються на заступника директора Кузьміченко О.М.______________
наявністю служби охорони праці.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Щербина Ю.М. - Комуналь

не підприємство «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради за професі

єю - Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряду. Свідоцтво 

№001967 від 31.07.2019 р.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку вання Шарапат В.М. - Комунальне
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з
підприємство «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради за професією - 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряду. Свідоцтво 

№001971 від 31.07.2019 р.
Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Щербина Ю.М.. Шарапат 

В.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно- 

правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі вико

нуваних робіт по професіям. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроус- 

тановок споживачів». Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» IV група 

(до 1000В.). НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 

Протокол №1 від 18.11.2019 р.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Щербина Ю.М.. Шарапат 

В М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.71-13 

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.80-18 

«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних при

строїв і відповідного обладнання». Протокол №2 від 27.02.2020 р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 

№07ЮП від 15.11.2019 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.

- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань охо

рони праці;

- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ

ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №07ЮП від 15.11.2019 р. затвер

джено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОГІ).

Наказом №01/ОП від 11.11.2019 р. затверджено та введено в дію:

- Тематичні плани і програми навчання.

Система управління охороною праці (СУОШ на підприємстві регламентується наказами, поло

женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальною особою за ведення:

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.

- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

- Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.

- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів, 

призначено заступника директора Кузьміченко О.М.

Наказом №Р9/ОП від 15.11.2019 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції. Наказом 

№Р4/ОП від 13.11.2019 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які викону

ються на підприємстві,

Наказом №Р9/ОП від 15.11.2019 р, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 

професіями та видами робіт, в тому числі: інструкція з ОП для електромонтера з ремонту та об

слуговування електроустаткування, інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті та інші._____
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори

стовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлу- 

атаці тощо).___________________________________________________________________________
експлуатаційної документації.

Для виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності на

ступне обладнання:

- Вимірювач опору заземлення М416. зав. №58765. 2013 р. в.. Україна.

- Прилад багатофункціональний цифровий ЕР200М. зав. №1205210. 2012 р. в.. Україна.

- Осцилограф універсальний С 1-68. зав. №П041027. 2012 р. в.. Україна.

- Секундомір механічний СОП пр-2а-3-000. зав. №9554.2019 р. в.. Російська Федерація.

- Прилад багатофункціональний цифровий ЕР180М. зав. №1207326. 2012 р. в., Україна.

- Мегаомметр ЕС 0202/2-Г. зав. №98990. 2010 р. в.. Україна.



- Щуруповерт ЗШ-570. зав. №ZTSH10-02/12-001649.2017 р. в.

- Бокорізи ізольовані №1. №2. 2019 р. в.. Україна.

- Викрутки ізольовані. №3, №>4. 2019 р. в.. Україна.

- Плоскогубці ізольовані. №5. №6. 2019 р. в., Україна.

- Кусачки звичайні. №7, №8. 2019 р. в.. Україна.

- Кусачки посилені. №9. №10. 2019 р. в., Україна.

- Покажчик напруги Контакт-55ЕМ. №11. №12. 2019 р. в.. Україна.

- Набір інструменту (ключі гайкові, викрутки, напилки). 2019 р. в.. України - 2 компл.

- Пояс безлямочний ПБ1-строп стрічковий. 2018 р. в.. Україна - 2 один.

• Драбина склопластикова 2м. 2018 р. в.. Україна.

- Окуляри захисні. 2019 р. в.. Україна - 2 один.

- Костюм Бригадир (син+волош). 2019 р. в.. Україна - 2 один.

- Черевики шкіряні FWRD-OBQ1. 2019 р. в. - 2 один.

- Куртка ватна (100% бавовна). 2019 р. в.. Україна - 2 один.

- Захисна каска. 2019 р. в.. Україна - 2 один.

У  відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних за

собів». ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо пройшли 

випробування підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії ТОВ «Портал-1» (Свідоц

тво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 06-2/391-2019, чинне до 06.05.2022 р.. 

Дозвіл Держпраці №162.19.30, чинний до 15.07.2024 р.). та допущені до роботи в електроуста

новках - протоколи №1 - №9 від 02.03.2020 р.
Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час виконання робіт з підвищеною не

безпекою пройшли повірки в ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково- 

технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» - свідоцтва №№ 13-1/8586/1 від

29.11.2019 р.. №13-1/8586/2 від 21.11.2019 р.. №11-0/12348/1342 від 09.12.2019 р.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 

при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу 

№РЗ/ОП від 12.11.2019 р.. працівники ПВТП «УКРПРОМАВТОМАТИКА». які виконують ро

боти з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інди

відуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному 

стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 

відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.___________________
засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний Фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 

охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 

складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 

поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив

но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра

ці». Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 

підвищеною небезпекою. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустано

вок споживачів. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПА

ОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, пі- 

діймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 

праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 

безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 

робочому місці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПА

ОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з пи

тань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем норматив

них актів з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги 

стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників») та інші нормативно- 

правової та матеріально-технічної бази.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ПВТП «УКРП

РОМАВТОМАТИКА» проходять медичний огляд, наказом №Р2/ОП від 12.11.2019 р. інженер

ний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не 

приймаються на роботу без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час при-

4



йому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. Заключний акт за
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результатами періодичного медичного огляду працівників від 19.02.2020 р.. виданий КЗ «Дніп
ропетровська міська клінічна лікарня №2» Дніпропетровської обласної рали

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ПВТП «УКРПРОМАВТОМА- 

ТИКА». затверджений власником підприємства та зареєстрований Виконавчим комітетом Жов

тневої районної ради народних депутатів розпорядженням №25-рп від 18.06.1996 р.

При прийомі працівників на роботу у ПВТП «УКРПРОМАВТОМАТИКА» проводиться 

під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкід

ливих виробничих Факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкі
дливих виробничих Факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 

що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 

додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер

жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання зазначених робіт підвищеної небезпеки.

Підприємство має куток охорони праці, програми навчання, екзаменаційні білети, перелік 

заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих Факторів, запобігання 

нещасним випадкам на виробництві, програмами, плани щодо поліпшення стану безпеки, гігіє
ни праці.___________________________________________________________________

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

ВЛ, Алейнічев
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2020 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 відповід

ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.




