
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛВЕНТ». 
______50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі.будинок 4._____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________ 38659140____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
директор Красножон Анатолій Миколайович, +38 (067) 179-39-93; ofis.elvent.kr@gmail.com______

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;

________ роботи виконуються згідно з договорами підряду на території України________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_________________ устаткування експлуатується на території України________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався (згідно 
з додатком 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно з постановою КМУ № 1788 від 16.08.2002 р. на ТОВ «ЕЛВЕНТ»
страхування не проводиться, тому що 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 28.05.2020 року___________
(дата проведення аудиту)

_________________________ Я, Красножон Анатолій Миколайович,__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

________________ __________________________ _______________________________________________  З
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 в колодязях, траншеях, котлованах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, 
топках, трубопроводах);____________ ___________________________________________________
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;_______________________________
- зварювальні роботи; ______________________________________________________________
- газополум’яні роботи._________ _____________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива, а саме:_________________________________________

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
(балони із зрідженим газом (пропан-бутан) 1 од., країна виробник Україна, балони із стисненим 
газом (кисень газоподібний) 2 од., країна виробник Україна._________________________________

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
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8 робочих місць, в тому числі 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм_____
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

офісне приміщення знаходиться за адресою: 50051 м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі будинок, 4. 
(згідно договору найму (оренди) нежитлових приміщень № 52 від 01.05.2017 р. з ТОВ «ЛАЙТ
ІНВЕСТ СЕРВІС»)____________________________________________________________________
складське приміщення знаходиться за адресою: 50006 м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, будинок, 39 
(згідно договору оренди № 3 від 10.06.2016 р. з фізичною особою Проноза В.М.)_______________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
_________________  виробничі об’єкти -  ЗГІДНО договорів підряду_____________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Красножон А.М., головний інженер Колесник С.С.. майстер Тищенко 
О.П., інженер з охорони праці Доманська І.В. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніп
ропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 9/41 від 13.09.2017 р._____

Директор Красножон А.М.. головний інженер Колесник C.C.. майстер Тищенко О.П. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань з комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 9/35 від 13.09.2017 р. ___________

Директор Красножон А.М.. головний інженер Колесник С.С.. майстер Тищенко О.П. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Мають V групу з електробезпеки до і вище
1000 В. Протокол № 1/1 від 09.01.2019 р. та Протокол № 9/44 від 13.09.2017 р. ______________

Директор Красножон А.М.. головний інженер Колесник Є.C.. майстер Тищенко О.П. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки
систем газопостачання». Протокол № 4/54 від 10.04.2019 р._______ __________________________

Головний інженер Колесник С.С. пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр 
«Граніт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт». Протокол № 10 від 22.01.2020 р .___________________________________

Директор Красножон А.М.. головний інженер Колесник С.С.. майстер Тищенко О.П. пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Питань пожежної безпеки посадових осіб
підприємств, установ та організацій». Витяг з протоколу № 190 від 20.12.2018 р.________________

Директор Красножон А.М.. головний інженер Колесник С.С.. майстер Тищенко О.П.. інженер з 
охорони праці Доманська І.В. пройшли навчання в КП «Навчально-виробничий центр» та 
перевірку знань в державній комісії КП «Навчально-виробничий центр» згідно НПАОП 45.2-7.02- 
12 «Система стандартів безпеки праці, охорони праці і промислової безпеки у будівництві».
Протокол № 19 від 24.02.2020 р. __________________________________________________

Головний інженер Колесник C.C.. майстер Тищенко О.П. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 з «Правил охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол № 9/58 від 13.09.2019 р. ________

Розроблена документація системи управління охороною праці: Накази про призначення
відповідальних осіб: _________________________________________________________________

Наказом № 20 від 25.05.2016 р. відповідальною особою за збереження в технічно справному
стані інструменту призначено головного інженера Колесник С.С. ____________________________

Наказом № 21 від 25.05.2016 р відповідальною особою за організацію і безпечне виконання робіт 
на висоті по підприємству призначено головного інженера Колесник C.C.. відповідальною особою 
за облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання запобіжних поясів та 
пристосувань, ведення Журналу обліку та зберігання засобів захисту, з правом видачі нарядів- 
допусків призначено майстра Тищенко О.П._______________________________________________



Наказом № 22 від 25.05.2016 р. відповідальною особою за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства підприємства призначено головного інженера Колесник Є.С.

Наказом № 23 від 25.05.2016 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію зварювального 
обладнання, за безпечне виконання зварювальних робіт, за безпечне виконання газополум’яних
робіт призначено головного інженера Колесник Є.С._______________________________________

Наказом № 24 від 25.05.2016 р відповідальною особою за безпечне виконнаня газонебезпечних
робіт призначено головного інженера Колесник Є.С. ___________________________________

Наказом № 25 від 25.05.2016 р. відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві призначено
головного інженера Колесник Є.С. _____________________________________________________

Наказом № 26 від 25.05.2016 р. відповідальною особою за справний стан, зберігання та 
збереження посудин під тиском в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із
стисненими і зрідженими газами) призначено головного інженера Колесник Є.С._______________

Наказом № 27 від 25.05.2016 р відповідальною особою за роботи в діючих електроустановках 
призначено головного інженера Колесник Є.С.____________________________________________

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

Наказом по підприємству № 10 від 25.05.2016 р. створена та діє служба охорони праці в особі
інженера з охорони праці Доманської І.В._________________________________________________
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
по підприємству № 15 від 25.05.2016 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі: голова комісії: директор Красножон А.М.; члени комісії: головний
інженер Колесник Є.С., майстер Тищенко О.П.. інженер з охорони праці Доманська І.В.________
На підприємстві розроблені та введені в дію:_____________________________________________

- Положення про службу охорони праці (наказ № 12 від 25.05.2016 р.)_________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ № 12 від 25.05.2016 р.)________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони 
праці (наказ № 12 від 25.05.2016 р.)______________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ № 12 від 25.05.2016р.)_____________
- Положення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці (наказ 
№ 12 від 25.05.2016 р .)___________________________________________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 13 від 25.05.2016 р.)________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 13 від 25.05.2016 р.)_______

- Програма стажування для конкретних професій працівників з питань з охорони праці (наказ № 13 
від 25.05.2016 р.)______________________________________________________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту (наказ № 12 від 25.05.2016 р.)______________________________________
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ № 12 від 25.05.2016 р.)
- Наказ № 16 від 25.05.2016 р. про проходження обов'язкового медичного огляду при прийомі на 
роботу та періодичного медичного огляду. Довідки працівників, які підлягають попередньому 
медичному огляду при прийомі на роботу видані спеціалізованими медичними закладами за
місцем проживання. _________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:______
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці._________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.___________________________________
- Журнал протоколів перевірки знань.____________________________________________________
- Журнал обліку видачі наряд-допусків.___________________________________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки._______________________________
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента._______________________
- Журналу обліку та зберігання засобів захисту.___________________________________________
- Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших СІЗ.__________________________
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні посвідчення, а 
саме:________________________________________________________________________________



Шестаков О.В., електрогазозварник, пройшов навчання в ПТУ № 29 м. Кривий Ріг за професією
-  електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, контролер 
зварювальних робіт (диплом серія НР № 23151766 від 29.06.2003 р.). На підставі результатів 
випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, затверджених 
Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за № 61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП 
«Коксохімтепломонтаж» згідно ДБН.В-2.5-20-2001; СНиП 3.05.05-84; ДСТУ Б.В.2.6-199:2014; 
ДСТУ Б.В.2.6-200:2014; НПАОП 0.00-1.59-87. НПАОП 0.00-1.80-18 та допущений до ручного 
дугового зварювання покритим електродом систем газопостачання; сталевих, несучих і 
огороджувальних конструкцій; технологічного обладнання і технологічних трубопроводів; 
вантажопідіймальних кранів; посудин, що працюють під тиском. Протокол № 183 від 11.06.2019 р. 
(посвідчення зварника № 153-ДН-68 дійсне до 11.06.2021 рЛ Пройшов навчання в КП 
«Навчально-виробничий центр» та перевірку знань згідно НПАОП 27.1-1.02-97 «Правила охорони 
праці під час робіт в закритому просторі та ємкостях (боксах, трубопроводах та інше)». Протокол 
№ 132 від 17.02.2020 р.; Пройшов навчання в КП «Навчально-виробничий центр» та перевірку 
знань згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час безпечного виконання робіт, 
при виконанні робіт на висоті з використанням страхувальних засобів». Протокол № 361 від 
03.02.2020 р.; Пройшов навчання в КП «Навчально-виробничий центр» та перевірку знань з 
Загального курсу з охорони праці. Протокол № 66 від 17.02.2020 р.; Пройшов навчання в КП 
«Навчально-виробничий центр» та перевірку знань з «Правил безпеки, інструкції з охорони праці, 
правил ДНАОП. правил експлуатації з технології робіт, виробничих інструкцій» IV група з 
електробезпеки до 1000 В. Протокол № 198 від 03.02.2020 р.; Пройшов навчання в КП 
«Навчально-виробничий центр» та перевірку знань з Питань пожежної безпеки відповідно до 
виконання робіт з підвищеною пожежною небезпекою. Протокол № 176 від 10.02.2020 р.; 
Пройшов навчання в КП «Навчально-виробничий центр» та перевірку знань згідно НПАОП 0.00- 
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.Протокол № 27 від 10.02.2020 р.

Сергієв А.Ф.. монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, пройшов навчання 
у КП «Навчально-виробничий центр» м. Кривого Рогу за професією - монтажник з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду (посвідчення № 748 від 10.12.2018 р.) верхолаз, 
пройшов навчання у КП «Навчально-виробничий центр» м. Кривого Рогу за професією -  верхолаз 
6 розряду (посвідчення № 7980 від 03.12.2018 рЛ; Пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 2/4 від 05.02.2020 
р., в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». II група з електробезпеки до 1000 В. 
Протокол № 6/8 від 05.06.2019 р.; в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку 
знань в комісіїГоловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 6/20 від
05.06.2019 р.; в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Граніт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та допущений до виконання 
газонебезпечних робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі. Витяг з протоколу № 11 від 22.01.2020 р.;___________________

Ревякін Д.О.. опоряджувальник будівельний пройшов навчання у ДП «Навчально-курсовий 
комбінат «Кривбасбуд» за професією -  столяр будівельний 3 розряду (посвідчення № 00000291 від 
13.02.2007 р.) Пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки. Протокол № 2/4 від 05.02.2020 р., в ТОВ «Навчально-курсовий центр 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів». II група з електробезпеки до 1000 В. Протокол № 6/8 від 05.06.2019 р.; в ТОВ



«Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». Протокол № 9/56 від 11.09.2019 р.; в ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «Граніт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» та допущений до виконання газонебезпечних робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі. Витяг з протоколу № 
11 від 22.01.2020 р.;___________________________________________________________________

Хмельков А.Ю.. електромонтер, пройшов навчання в УП КГМК «Криворіжсталь» і здобув 
спеціальність - електромонтер з ремонту обладнання електроустаткування (свідоцтво № 04431 від 
22.09.2005р.), пройшов навчання у Криворізькому коксохімічному технікумі Національної 
металургійної академії України за спеціальністю «Монтаж, обслуговування засобів і систем 
автоматизації технологічного виробництва» і здобув кваліфікацію -  техніка-електромеханіка 
(диплом серія НР № 26676817 від 01.07.2005 р.) Пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 2/4 від 05.02.2020 
р., в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». V група з електробезпеки до і вище 1000 В. 
Протокол № 9/39 від 11.09.2019 р.; в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-
I.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 9/56 від
II.09.2019 р.; в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Граніт» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та допущений до виконання 
газонебезпечних робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі. Витяг з протоколу № 11 від 22.01.2020 р.;___________________

Робітники, які виконують декларовані роботи, щороку проходять: спеціальне навчання, 
ві лпові дні інструктажі, перевірку знань з питань охорони праці відповідних нормативно-правових 
актів охорони праці, у тому числі законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, з «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ «Навчально-курсовому центрі 
«Моноліт» м. Кривий Ріг та в комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ЕЛВЕНТ» в 
обсязі виконуваної ними роботи. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці на 
підприємстві, спеціальне навчання, організація і проведення інструктажів з питань охорони праці 
проводяться у відповідності до вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами за 
білетами. Наказом по підприємству № 14 від 25.05.2016 р. введено в дію інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт, в тому числі:
Інструкція № 3 для оздоблювана будівельного:___________________________________________
Інструкція № 4 для електромонтажника: ______________________________________________
Інструкція № 7 для газозварника: ______________________________________________________
Інструкція № 8 для стропальника:____________________________ __________________________
Інструкція № 14 для електрозварника ручного зварювання:__________________________________
Інструкція № 18 для електромонтера з ремонту обладнання електроустаткування;_______________
Інструкція № 19 для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;____________
Інструкція № 20 з пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт;_______________
Інструкція № 25 під час виконання робіт на висоті;_________________________________________
Інструкція № 26 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;__________________________
Інструкція № 29 при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями;___________________



Інструкція № ЗО під час роботи, пов'язаної з експлуатацією, зберіганням і транспортуванням
посудин, що працюють під тиском (балони із стисненим, зрідженим газом):____________________
Інструкція № 34 при виконанні робіт в діючих електроустановках;____________________________
Інструкція № 35 при виконанні газонебезпечних робіт:______________________________________
Інструкція № 36 при виконанні газополум’яних робіт:_______________________________
Інструкція № 37 під час робіт в закритих просторах:________________________________________
Інструкція № 38 при роботах з електроінструментом._______________________________________
Наказом № 17 від 25.05.2016 р. введені в дію програми навчання. Наказом № 13 від 25.05.2016 р. 
введені в дію програми інструктажів з охорони праці та програми стажування для конкретних 
професій працівників з питань з охорони праці. ______________________ ___________________

наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються на підприємстві експлуатується 
наступне обладнання та устатковання та проходить випробування у термін, встановлений 
законодавчими документами з питань промислової безпеки, а саме:___________________________
- випрямляч дуговий інвенторний ВДИ-220 «ПРОФИ» дата продажу грудень 2019 року, країна 
виробник - Україна:__________________________________________________________
- перфоратор MANUAL ROTARY HAMMER RH-100 дата продажу липень 2019 року, країна 
виробник - Україна:_____________
- машина шліфувальна ексцентрикова PE-50S. дата продажу листопад 2019 року, країна виробник
- Україна:___________________________________________________________________________
- дриль-шуруповерт акумуляторний CD-200, дата продажу листопад місяць 2019 року, країна 
виробник - Україна;
- автоматичний стабілізатор напруги VR-40R. дата продажу листопад місяць 2019 року, країна 
виробник - Україна:________________________________________________________
-кутова шліфувальна машина ОЬ-23Р.дата продажу листопад 2019 року, країна виробник- Україна; 
-пояси запобіжні лямкові комбіновані ПЛК-1-М (2 од.), заводські № № 001266. 001253. дата
випуску грудень місяць 2019 року, країна виробник - Україна;_______________________________
-пояс запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками 2ПЛ-К2. заводські № 007125. 
дата випуску грудень місяць 2019 року, країна виробник - Україна;___________________________
- штанга ізолююча ШОУ-35(до ЮкВ ),дата продажу листопад 2019 року.країна виробник-Україна;
- штанга ізолююча ІДО-10 (до 10 кВ).дата продажу листопад 2019 року .країна виробник- Україна;
- покажчик напруги УВН-80 (до 10 кВ),дата продажу грудень 2019 року.країна виробник- Україна:
- діелектричні боти (до 10 кВ).дата продажу січень 2020 року, країна виробник- Україна:_________
- діелектричні рукавички (до 10 кВ ). дата продажу січень 2020 року, країна виробник - Україна;
- ізольовані підставки (до 10 кВ), дата продажу січень 2020 року.країна виробник- Україна:______
- ізолювальні накладки (до 10 кВ) дата продажу січень 2020 року, країна виробник -Україна;_____

- ізолювальні ковпачки (до 10 кВ), дата продажу січень 2020 року.країна виробник- Україна;_____
- килимок ізолювальний (до ЮкВ ),дата продажу січень 2020 року, країна виробник - Україна:
- драбина алюмінієва «Бегемот», страхувальні мотузки;_____________________________________
- горілка ГЗУ-ОЗ. дата продажу грудень 2019 року, країна виробник - Україна;__________________
- різак РК-32, дата продажу лютий 2020 року, країна виробник - Україна;____________________
-редуктор кисневий БКО.дата продажу січень 2020 року.країна виробник -  Україна;_____________
- рукав кисневий, дата продажу січень 2020 року, країна виробник -  Україна.__________________

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за
необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки № Д-7 від 11.06.2019р.. дозволи на виконання 
робіт підвищеної небезпеки № 300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням 
до 07.07.2022. № 1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018. № 10.17.30 терміном дії з 
07.09.2017 до 07.09.2022). _________________________________________________________

На все обладнання в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, гарантійні 
талони, інструкції та настанови з експлуатації).__________________________________________

експлуатаційної документації



Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з 
підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм зварника, 
черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, 
маски зварювальника. куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, інше). Засоби індивідуального 
захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______

засобів індивідуального захисту
Всі працівники підприємства TOB «EJIBEHT». що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 

проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з 
"Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, затвердженим наказом 
МОЗ України від 21.05.2007 № 246. та проходять психофізіологічну експертизу в TQB "Сімейна
клініка ПМС" і ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТП”.______________________________________________
При виконанні робіт підприємство керується нормативно-правовими актами: Закон України «Про 

охорону праці». Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання 
робіт пі двищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» зі змінами. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 
0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». 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». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників». НПАОП 
0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення 
про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання з питань 
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 і затвердження власником нормативних актів, що 
діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні відомості стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників». Підприємство має комплект СНІП. ДБН відповідно до 
замовлених видів робіт. На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з 
охорони праці, що регулярно оновлюютьс^^допомогою Інтернету та друкованих видань._______
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці /0  2 0 ^ 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.".
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