
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю “Спецтехоснастка”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________ 51921, Дніпропетровська область, місто Кам’янське.________________
____________ вулиця Васильєвська 122, код згідно з ЄДРПОУ 13429839_________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_________ генеральний директор Лемперт Володимир Ілліч, (0569) 58 87 11_______________

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;

Дніпропетровська область, місто Кам’янське, ТОВ “Спецтехоснастка”,__________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

___________3-й Травневий провулок 10,10а; вул.Васильєвська 122___________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Союз - Дніпро”,
(найменування страхової компанії,

Договір серії ОПН 2 № 68 від 14 січня 2020 року; Договір серії ОПН 3 № 69 від 14 січня 
2020 року, строк дії - 1 рік___________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.06.2020_____
(дата проведення аудиту)

Я,___________________Лемперт Володимир Ілліч___________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки: роботи в зонах дії струму високої частоти________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування 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 міст 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 1.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі, обладнання та споруди структурних підрозділів підприємства розташовані на 
території підприємства за адресою місто Кам’янське, 3-й Травневий провулок, 10, 10а.



На цьому об’єкті знаходиться 4 промислово-адміністративних приміщення, 1 адміністративне 
та 9 складських приміщень. В них розміщені 4 виробництва та 3 допоміжні служби.

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

Інші відомості Генеральний директор - Лемперт Володимир Ілліч - пройшов навчання________ .
чинного законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухобезпекивиробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки гігієни праці, 
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій (витяг 
з протоколу № 1.01-19 ОП від 15.01.2019р.) у навчальному центрі з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В., перевірка знань здійснена комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області.
Головний інженер, головний енергетик - Неклеса Юрій Юрійович - пройшов навчання Законів 
України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, 
“Про об’єкти підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів (витяг з протоколу № 19/4.1/2019 від 28.01.2019р.) у Комунальному підприємстві 
Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат”, перевірка знань здійснена комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Наказом по підприємству № 
123 від 11 листопада 2014 року призначено відповідальним за електрогосподарство Неклесу 
Ю.Ю. (має V групу з електробезпеки до та вище 1000 В), пройшов навчання у Комунальному 
підприємстві Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат” та перевірку знань: 
загального курсу з охорони праці, Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 01 
від 07.02.2020 року).

Головний механік - Моря Юрій Іванович - пройшов навчання Законів України “Про охорону 
праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про об’єкти підвищеної 
небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (витяг з протоколу 
№ 2 від 28.01.2019р.) у Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради “Навчально- 
курсовий комбінат”, перевірка знань здійснена комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Пройшов навчання у Комунальному підприємстві Кам’янської 
міської ради “Навчально-курсовий комбінат” та перевірку знань: загального курсу з охорони 
праці, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, має IV групу з електробезпеки до та вище 1000 В 
(витяг з протоколу № 01 від 07.02.2020 року), НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу № 12/1 від 21.03.2019р.).

Керівник служби з охорони праці - Юдіна Тетяна Дмитрівна - пройшла навчання Законів 
України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, 
“Про об’єкти підвищеної небезпеки” та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів (витяг з протоколу № 264/4.1/2018 від 12.11.2018р.) у Комунальному підприємстві 
Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат”, перевірка знань здійснена комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Пройшла навчання у 
Комунальному підприємстві Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат” та 
перевірку знань: загального курсу з охорони праці, Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
пожежної безпеки в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, має
IV групу з електробезпеки до та вище 1000 В (витяг з протоколу № 60/1 від 25.10.2018 року). 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу № 236-17 від 26.06.2017): НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (витяг з протоколу № 63/1 від 30.10.2018),_____



НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(витяг з протоколу № 236-17 від 26.06.2017).

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

Наказом по підприємству № 1/ОТ від 02 січня 2019 року створено службу з охорони 
праці. Її чисельність становить 2 особи. Функції служби охорони праці покладені на керівника 
служби з охорони праці Юдіну Тетяну Дмитрівну.

Наказом по підприємству № 9/ОТ від 12 травня 2020 року створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці у складі: Голова комісії - керівник служби з охорони праці 
Юдіна Т.Д., члени комісії: головний інженер Неклеса Ю.Ю., головний механік Моря Ю.І., 
інженер з охорони праці Сахаров О.В., юрист Комишна О.В., голова профспілкового комітету 
підприємства Кирилюк Є.В. Голова комісії та члени комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці пройшли навчання з питань охорони праці у Комунальному підприємстві 
Кам’янської міської ради “Навчально-курсовий комбінат”, перевірка знань здійснена комісією 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області. (Юдіна Т.Д.- витяг з протоколу 
№ 264/4.1/2018 від 12.11.2018; Неклеса Ю.Ю. - витяг з протоколу № 19/4.1/2019 від 28.01.2019; 
Моря Ю.І. - витяг з протоколу №2 від 28.01.2019; Сахаров О.В. - витяг з протоколу № 
288/4.1/2017 від 26.12.2017; Комишна О.В - витяг з протоколу № 31 від 18.06.2019; Кирилюк 
Є.В. - витяг з протоколу № 31 від 18.06.2019).

Також на підприємстві переглянуті:
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 5/ОТ від 05.02.2020р.); 
Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ про 
затвердження № 28/ОТ від 01.11.2019р.);
Система управління охороною праці (наказ про затвердження № 34-ОТ від 07.06.2017 р.); 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, затверджена генеральним 
директором підприємства.
Наказом № 9/ОТ від 12.05.2020 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці. 
Наказом № 1-11 від 15.01.2020 р. створена комісія з перевірки знань з електробезпеки.
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження № 33/ОТ від 10.12.2019 р.), в тому 
числі: Інструкція з охорони праці № 49 для електрика, Інструкція № 2 яка регламентує 
проведення електротехнічному та неелектротехнічному персоналу на 1 групу з електробезпеки, 
Інструкція № 3 щодо надання домедичної допомоги постраждалим; Інструкція № 7 з пожежної 
безпеки, Інструкція № 51 з ремонту та експлуатації електрообладнання.
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці.

Працівники підприємства, 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 р. № 246 в ТОВ “Поліклініка сімейної медицини-2” (Заключний акт від 
06.05.2019 року). Працівники пройшли психофізіологічне обстеження та отримали висновки 
психофізіологічної експертизи працівника про відповідність професійним вимогам до 
виконання робіт у ТОВ СП “Товариство технічного нагляду ДІЕКС” (протокол № 56
2701/42335 від 14.11.2018 року).

На підприємстві розроблені та впроваджуються “Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищенню 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
захворювань, аварій, пожеж на 2020 рік”.

Згідно НПАОП 1.7.00-4.05-84 “Типове положення про застосування нарядів-допусків на 
виконання робіт підвищеної небезпеки” на підприємстві розроблений та затверджений 
Порядок допуска до виконання робіт підвищеної небезпеки та Перелік посадових осіб 
підприємства, які мають право видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної
небезпеки підрядним організаціям.



Електрики дільниць: Лященко В.Д., Бойченко A.Ю., Житнік Е.С., Жован М.М.,
Кліцканіч С.П., Мартем’янів С.М., які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки 
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки, HПAOП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями, HПAOП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(протокол № 10С від 03 січня 2020 року, протокол № 12С від 03 січня 2020 року) та перевірку 
знань з електробезпеки (протокол № 4 від 03.01.2020). Лященко В.Д. пройшов навчання у 
Дніпровському державному технічному університеті м. Кам’янське за кваліфікацією 
електротехніка та електромеханіка - диплом М 18 № 010160 від 26.01.2018; Бойченко A.Ю., 
пройшов навчання у Дніпровському державному технічному університеті м. Кам’янське за 
кваліфікацією магістр з електромеханіки - диплом НР № 39310611 від 30.06.2010р.; Житнік Е.С. 
пройшов навчання у Дніпровському державному технічному університеті м. Кам’янське за 
кваліфікацією інженер в галузі електротехніки - диплом С 15 № 015785 від 30.06.2015р.; 
Жован М.М., пройшов навчання у Дніпродзержинському індустріальному технікумі за 
кваліфікацією технік-електрик - диплом ЗТ-І № 662887 від 01.03.1985р.; Кліцканіч С.П., 
пройшов навчання у Дніпродзержинському металургійному технікуму за кваліфікацією 
технік-електрик - диплом ПТ № 816110 від 29.02.1992р.; Мартем’янів С.М., пройшов навчання 
у Національній металургійній академії м. Дніпро за кваліфікацією спеціаліст з 
електромеханічних систем автоматизації та електроприводу - диплом НР № 43813852 від 
30.05.2012р.
______ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти на
силові трансформатори та інше обладнання, керівництво з експлуатації). Oднолінійні схеми 
електропостачання підприємства затверджені особою відповідальною за електрогосподарство 
(наказ № 123 від 11.11.2014 року).

Для виконання заявлених робіт мається в наявності 5 одиниць зварювальних 
трансформаторів. Випробування електрообладнання проводиться електротехнічними 
лабораторіями (OOO ‘̂ O A  Купина”, ПП “Е.К.Р.Б.У.Д.”). Зварювальний апарат AM-200S 
(перевірка опору ізоляції та заземлення 12.12.2019). Усе обладнання та ЗІЗ використовуються 
за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників________________________________________________________ .

експлуатаційної документації,

У відповідності з НПЛРП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту. Електротехнічний персонал при роботі в зонах дії струму високої 
частоти використовує випробувані основні електрозахисні засоби (ізолюючі штанги, ізолюючі 
кліщі, покажчики напруги та інші) і додаткові електрозахисні засоби (діелектричні перчатки, 
діелектричне взуття, ізолюючі накладки, захисні огородження, переносні заземлення та інші)

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України “Про охорону праці”; НПЛРП 0.00-4.21-04 
“Типове положення про службу охорони праці”; НПЛРП 0.00-4.12-05 ’’Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”; ’’Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107); 
HПAOП 0.00-2.01-05 “Перелік робіт з підвищеною небезпекою”; HПAOП 0.00-4.15-98 
“Положення про розробку інструкцій з охорони праці”; HПAOП 40.1-1.07-01 “Правила 
експлуатації електрозахисних засобів; HПAOП 40.1-1.32-01 “Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”; HПAOП 40.1-1.21-98 Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”; HПAOП 0.00-1.71-13 “Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями” та інші. Законодавчі та нормативно -
правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці.



час роботи з інструментом та пристроями'” та інші. Законодавчі та нормативно-правові акти в 
друкованому вигляді знаходяться у  вільному д о с т у п і  в  кабінеті охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені навчальні плани та програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони прані. Розроблений та наказом по підприємству 
від 03 січня 2019 року № 6/ОТ затверджений перелік питань для перевірки знань з питань 
охорони прані. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Забезпечено доступ працівників підприємства до законодавчої бази 
через мережу Інтернет.

V , *  г ~ ' ' ї  4

ехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.І. Лемперт

Декларація 
органі Держпраці.-с/^ / / 0

журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
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 відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


