
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

"ЕНЕРГОЕКСПОРТ", 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, буд. 4 кв. 174,
місцезнаходження,

31761690, директор ТОВ "ЕНЕРГОЕКСПОРТ" Вєшаєв Олег Геннадійович, тел. (067) 317-35-06,
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

еерої! 15@gmail.com;__________________________________________________________________________
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; 
на об’єктах замовників на території Дніпропетровської області згідно з договорами підряду 

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 Договір страхування не укладався,
(найменування страхової компанії,

тому що згідно додатку 1 Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної_______
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями 
на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно -
епідеміологічного характеру, затвердженому постановою КМУ № 1788 від 16.08.2002 року_____ ТОВ
«ЕНЕРГОЕКСПОРТ» не є об’єктом підвищеної небезпеки

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _ 03.03.2020______________
(дата проведення аудиту)

Я,_ директор ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ» Вєшаєв Олег Геннадійович_______________
(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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти; 
Випробування 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 а саме: устатковання 
напругою понад 1000 В_(електричне устатковання_електричних станцій і мереж, технологічне
електрообладнання); ________________________________________________________________

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,

робочих місць - 14 од., в тому_числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -_3 од., 
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:15@gmail.com


1 адміністративна будівля знаходиться за адресою: 50053, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

вул. Конституційна, буд. 23, виробничі об’єкти замовників на території Дніпропетровської області
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ» Вєшаєв Олег Геннадійович, начальник 
електротехнічної лабораторії (ЕТЛ) ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ» Новозванський Віктор 
Анатолійович, головний інженер ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ» Власенко Єгор Вікторович пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-виробничий комбінат «Вектор» та в ТОВ «Навчально-курсовий центр 
«Будмашоснова» та перевірку знань у комісії Г оловного управління Держпраці у Київській області:
____ Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Правила пожежної безпеки України» (витяг з 
протоколу № 000-317-2018 від 28.09.2018; витяг з протоколу № 1-0509-19 від 05.09.2019; витяг з 
протоколу № 2-2308-19 від 23.08.2019);

ПБЕЕС, ПЕЕЗ, ПБЕЕСУ, ПТЕЕС, ПУЕ, (V група з електробезпеки до та понад 1000В) (витяг з 
протоколу № 000-177-2018 від 28.09.2018; витяг з протоколу № 1-2708-19 від 27.08.2019 ).

Наказом № 01/1-П від 29 серпня 2018 р директора ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ» Вєшаєва О. Г. 
призначено відповідальною особою за безпечні умови та організацію роботи з охорони праці на 
підприємстві;

Наказом № 05 від 30 січня 2020 р начальника електро-технічної лабораторії (ЕТЛ) 
ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ» Новозванського В.А. призначено відповідальним за робочий стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства;
_____ Наказом № 05/1 від 30» січня 2020 р директора ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ» Вєшаєва О. Г.
призначено особою, яка затверджує наряди-допуски, а головного інженера ТОВ 
«ЕНЕРГОЕКСПОРТ» Власенко Є. В. призначено особою, яка видає наряди-допуски.

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

Наказом № 030120 від 03 січня 2020 р на підприємстві створено службу з охорони праці, 
відповідальним за службу охорони праці призначено головного інженера ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ»
Власенко Є. В.____________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На. підприємстві створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ № 01-02 від 01.02.2020) у складі: Голова комісії - директор, особа відповідальна за ОП, 
Вєшаєв О.Г., члени комісії - головний інженер Власенко Е.В. та начальник ЕТЛ Новозванський В.А. 
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з 
охорони праці.

На підприємстві наявна електротехнічна лабораторія (свідоцтво про відповідність системи 
вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 від 30.12.2019 № 08-0096/19, видане ДП «Криворізький 
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»).

Професійно-кваліфікаційний склад електротехнічної лаборатрії ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ»:
 - начальник ЕТЛ Новозванський В.А., навчання у Криворізькому коледжі Національного

авіаційного університету (диплом В17 № 167041 від 30.06.2008р.; кваліфікація бакалавр з 
радіотехніки);

 - головний інженер Власенко Є.В., навчання в Українському заочному політехнічному
інституті (диплом ТТВ № 622927 від 27.12.1991р.; кваліфікація інженер-електромеханік);

 - інженер ЕТЛ Головня О. В., навчання у Київський політехнічний інститут (диплом КВ
№ 23092015 від 27.06.2003; кваліфікація інженер-електрик).

Зазначені працівники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань.
Персонал ЕТЛ нараховує 2 особи з вищою електротехнічною освітою, кваліфікацією та 

відповідною групою з електробезпеки.
На підприємстві розроблено та затверджено наказом директора від 30.01.2019 р. пакет 

організаційно-технічних документів ЕТЛ, які визначають її юридичний статус, структуру, вимоги до 
персоналу, ресурси, методи та процедури, що забезпечують якість вимірювань та випробувань, 
відповідальність посадових осіб, зокрема:



• галузь діяльності ЕТЛ ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ»
• паспорт ЕТЛ ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ»
• положення про ЕТЛ ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ»;
• настанова з якості ЕТЛ ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ».
Роботи з технічного огляду, випробувань устатковання напругою понад 1000В (електричне 

устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання) виконують: 
начальник ЕТЛ Новозванський В.А., головний інженер Власенко Є.В., інженер ЕТЛ Головня О. В.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при проведенні 
робіт на підприємстві заведено, пронумеровано та прошито наступні журнали:

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал реєстрації нарядів-допусків, розпоряджень;
- журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- журнал обліку і зберігання захисних засобів;
- журнал проведення випробувань електрозахисних засобів;
 - журнал обліку і зберігання електроінструменту та допоміжних засобів.
На підприємстві затверджено та введено у дію «Положення про порядок проведення навчання 

та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 01-03 від 03.02.2020), затверджені програми 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 01 -04 від 03.02.2020), 
затверджено план-графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань робітників з питань 
охорони праці. Відповідно до «Положення...» працівниками проводяться вступні, первинні, 
повторні, позапланові та цільові інструктажі з охорони праці. Результати фіксуються відповідними 
записами у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці відповідно до 
виконуваних робіт (наказ № 01-05 від 03.02.2020), у тому числі:

 - під час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках № 11;
 - при виконанні монтажних та пусконалагоджувальних робіт електротехнічних засобів,

систем вентиляції, кондиціонування та засобів зв’язку на об’єктах будівництва № 12;
 - при виконанні налагоджувальних робіт на ТП та випробуванні трансформаторів № 13.
При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під

особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», який введено на. підприємстві в дію наказом №13-ОП від
16.08.2018._______________________________________________________________________________ _

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування 
та обладнання.

Для проведення випробувань електроустановок та електрообладнання ЕТЛ забезпечена 
сучасним випробувальним обладнанням (ВО), засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжним 
обладнанням (ДО), які пройшли державну метрологічну повірку і калібрування в ДП 
«Кривбасстандартметрологія». На зазначені ВО, ЗВТ та ДО є паспорти заводів виробників та/або 
інструкції з експлуатації. Відповідальність за зберігання, технічне обслуговування, повірку і 
експлуатацію ВО, ЗВТ та ДО покладена на керівника ЕТЛ. Свідоцтвом про відповідність системи 
вимірювань вимогам ДСТУ К О  10012:2005 від 30.12.2019 № 08-0096/19, видане ДП «Криворізький 
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» засвідчено, що за 
результатами аудиту стан системи вимірювань ЕТЛ ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПОРТ» відповідає вимогам 
ДСТУ ^ О  10012:2005.

У своїй роботі персонал ЕТЛ керується затвердженими на підприємстві посадовими 
інструкціями та інструкціями з охорони праці при проведенні випробувань та вимірювань, які 
відповідають вимогам кваліфікаційного довідника і НПАОП 0.00-4.15-98.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, 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 НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми 
безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві». На кожного працівника заведена



еобиста картка видачі 313. Ведеться Ж урнал видачі і повернення спецодягу, спеивзуття та інших 
засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту проходять періодичні огляди та 
випробування у встановлені терміни. Наказом №  14-ОП від 16.08.2019 створено комісію з прийняття
та перевірки 313.________ _________________________________________________________________________ _

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

На підприємстві в наявності: Кодекс законів про працю України; Закон України «Про 
охорону праці»; НП АОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМ У від 26 .10 .2011р. №  І 107); НПАО П 
0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»; НП А О П  0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАО П 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування 
та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворю вань і аварій на виробництві; НП А О П  
0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону 
праці, що діють на підприємстві»; Н П А О П  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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НПАОП 40 1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила улаштування електоустановок»; НПАО П 
0.00-1 71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НАПБ А.01.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» та інш Нормативно-правові акти в друкованому 
виглядізнаходяться у вільному доступі на підприємстві, а також забезпечено доступ працівників до 
нормативно-правової бази з охорони праці через мережу інтернет.

Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за посадами та 
професіями.

У ТОВ «ЕН ЕРГО ЕК СП О РТ» є куток охорони праці, який оснащений: оргтехнікою. 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами^-необхідний для інструктажу, навчання та консультацій
працівників з питань трудового законодавства і охорони праці. М атеріально-технічна база відповідаєавст/в
вимогам законодавства з питайь охороникпраці і промислової безпеки, під час виконання робіт, що 
декларуються.

еріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О Г. Вєшаєв
(ін іц іал и  та пр ізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20е|^> . №  /<?_______ .

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.


