
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРИДНІПРОВСЬКА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ»
( для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49054. Дніпропетровська обл., містоДніпро. Проспект Поля, будинок 94-Б. квартира 24
код згідно СДРПОУ-40605430__________________________________________________

місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ,

ТІІлапак Ірина Борисівна (061) 485-39-02_________________________
прізвище, ім ’я по батьковікерівника, номер телефону

______e-mail :tovpik.2016@gmail.com____________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, им’я 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, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____________ договір не укладався_________________________________________________
( найменування страхової компанії,строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.07.2020р.______
(дата проведення аудиту)

Я. Шлапак Ірина Борисівна_______________________________________________
(прізвище, ім ’я 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, устаткування 
підвищеної небезпеки іРоботи . що виконуються на висоті понад 1.3 метра. Роботи в 
діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеноїнебезпеки, тип або марка (за наявності),
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номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць-6; в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  5;________________________________________________________________________

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

Офісне приміщення ( договір оренди № 9 від 01.02.20р. з фізичною особою Кірсановою 
Т.А.) за адресою Дніпропетровська обл... м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого,5/1.
виробничі об’єкти на території замовника робіт .____________________________________

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

Інші відомості: Директор - Шлапак Ірина Борисівна , головний інженер -  Біленко 
Олександр Євгенович, інженер з охорони праці -  Василенко Руслан Євгенович, пройшли 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт», перевірка знань комісією
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області .______________

Законодавчих актів з охорони праці . гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 2/73 від
19.02.2020р., витяг з протоколу № 9/97 від 19.09.2018р.)______________________________

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ ( IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з 
протоколу № 2/89 від 19.02.2020р.. витяг з протоколу №9/80 від 19.09.2018р.); НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з протоколу 
№2/75 від 19.02.2020р.).

Наказом від 01.04.2020р. № 01/04-1-РП головного інженера Біленко Олесандра 
Євгеновича призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті та 
відповідальною особою за електрогосподарство . який пройшов навчання в ТОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області : законодавчих актів з охорони праці . гігієни 
праці, надання першої (до медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (витяг з протоколу № 2/74 від 19.02.2020р.) ; ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ ( IV група з 
електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з протоколу № 2/89 від 19.02.2020р.. витяг з 
протоколу №9/80 від 19.09.2018р.); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті (витяг з протоколу № 2/75 від 19.02.2020р.)._________________

Наказом від 01.04.2020 р. № 01/04-5 ОП П головного інженера Біленко О.Є.. 
призначено особою, яка видає наряди -допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки. 

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

На підприємстві наказом від 01.04.2020 р. № 01/04-3 ОП переглянута та створена 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці : Голова комісії -Шлапак Ірина 
Борисівна., директор, члени комісії -  Біленко Олександр Євгенович - головний інженер.
Василенко Руслан Євгенович - інженер з охорони праці.______________________________

Також на підприємстві переглянуті та з розроблені :_________________
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження від 01.04.2020 р. №

01/04-5 ОП): ____________________________________________________________
Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження від

01.04.2020 р. № 01/04-7 ОП);____________________________________________________
Положення про проведення навчання та перевірок 01.04.2020 р. № 01/04-8 ОП);

Положення про розслідування нещасних випадків на виробництві (наказ про
затвердження від 01.04.2020 р. № 01/04-9 О П);__________________________________

Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження від
01.04.2020 р. №01/04-10 О П);__________________________________________________



Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від
01.04.2020 р. № 01/04-11 ОП);________________

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження
від 01.04.2020 р. № 01/04-12 ОП):__________________________________________ _

Положення про забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального
захисту (наказ про затвердження від 01.04.2020 р. № 01/04-13 ОП):________________

Положення про порядок видачі та застосування нарядів-допусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки (наказ про затвердження від 01.04.2020 р. № 01/04-14 ОП);_______

Положення про медичний огляд працівників підприємства ( наказ про затвердження від
01.04.2020 р. № 01/04-15 ОП).____________________________________________________

Перелік робіт підвищеної нО 1.04.2020 р. № 01/04-16 ОП._______________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження від

01.04.2020 р. № 01/04-17 ОП). В тому числі № 7 «Інструкція з охорони при виконання 
робіт на висоті»; № 14 «Інструкція з охорони праці при роботі з ручними інструментами 
та приладдям; № 15 «Інструкція для працівників підприємства про надання першої 
медичної допомоги постраждалим при нещасних випадках» № 20 «Інструкція з охорони 
праці під час виконання електромонтажних робіт», № 22 «Інструкція з охорони праці 
для електромонтажника». № 27 «Інструкція з охорони праці для 
електромонтера».__________

Перелік журналів . які ведуться на підприємстві:__________________________________
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; «Журнал протоколів засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці»; «Журнал реєстрації інструкцій з питань 
охорони праці на підприємстві»; «Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки»;«Журнал перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПБ»., «Журнал обліку 
електроінструменту». «Журнал обліку захісних засобів». «Журнал обліку, огляду і 
результатів випробувань драбин». «Журнал реєстрації протоколів випробування засобів 
захисту і інструменту з ізолювальними ручками, переносних світильників», «Журнал
випробувань діелектричних матеріалів».____________________________________________

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму,
професійних захворювань і аварій на 2020р.»________________________________________

Працівники підприємства , які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Лепський А.О. 

пройшов навчання в Криворізькому технікумі рудничної автоматики по спеціальності 
«Електроустаткування промислових підприємств» з присвоєнням кваліфікації техніка- 
електрика (диплом від 28.02.1989 НТ-І № 035430), пройшов навчання та перевірку знань з 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в 
Україні в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці від 11.09.2019 № 9/40. група з електробезпеки У, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В); Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті в ТОВ «НКЩМОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 11.09.2019р. № 9/56);____________________
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Корнєв О.С.. пройшов 
навчання за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання в 
ПТУ № 45 (диплом від 20.04.2006 НР № 13181031), пройшов навчання та перевірку знань 
з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки 
в Україні в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки
знань_______ з_______ питань_______ охорони_______ праці_______ від_______ 11.09.2019
№ 9/40, група з електробезпеки V, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
і вище 1000 В); ); Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ



«НКЦ»МОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 11.09.2019р. № 9/56);_____________________________________________

- інженер з охорони праці Василенко P.C., пройшов з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в Україні в ТОВ «НКЦ 
«МОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці________________________________ від________________________________ 19.02.2020
№ 2/90, група з електробезпеки IV, допущений до роботи в електроустановках напругою 
до і вище 1000 В), пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.02.2020р. № 2/76), з «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в Україні 
в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорон праці від 19.02.2020 № 2/90. група з електробезпеки IV, допущений до роботи в
електроустановках напругою до і вище 1000В).______________________________________

Працівники підприємства пройшли щорічне навчання та перевірку знань постійно- 
діючою комісією підприємства на знання законодавчих актів з охорони праці, «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями « (НПАОГ1 0.00-1.71-13) 
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку, пожежної безпеки
(протокол від 01.04.2020р. № 1).____________________________________________________

Працівники підприємства ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКА ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІ 
Я», в тому числі які виконують роботи підвищеної небезпеки проходять медичний огляд 
при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України
від________________________________ 21.05.2007р._________________________________ №
246._____________________________________________________________________________

Працівники підприємства пройшли періодичний медогляд та психофізіологічну
експертизу в ТОВ «Сімейна клініка «ПМС» (заключний акт від 28.10.2019р.)__________

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки . що декларується , підприємство має таке 
обладнання, інструменти . устаткування .засоби індивідуального та колективного захисту : 
електрозахисні засоби, електроізольовані інструменти (гумові діелектричні рукавиці. 
діелектричні боти та калоші, ізолювальна штанга Ш0-10, трансформатор струму типу 
УТТ-5М (зав. № 539). вимірювач опору заземлення типу ИС-10 (зав. № 7583). пристрій 
електровимірювальний багатофункціональний (вольтамперфазометр) типу ВАФ4303 (зав. 
№ 051866/1). мегаметр ЕС02Ю/2Г (зав. № 25654/1). кліщі струмовимірювальні типу 
АРРА-А 18plus (зав. № 130642709). ізолювальні інструменти тощо), які
пройшли______ випробування______ в______електротехнічній______ лабораторії______ДП
«КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про атестацію В 005-2014 від 
29.12.2014). про що надано протоколи від жовтня-грудня місяців 2019 року; ручні 
слюсарні інструменти, вимірювальні інструменти (шаблони, мікрометри, штангенциркулі 
тощо); ручні електроінструменти та інші пристосування; пояса запобіжні 2ПЛ-К, ІПЛ, 
ІПЛ -К2. дата випробування 22.01.2020р.; дробина універсальна металева «Практика 
3x12» 7,89 м.. дата випробування 30.01.2020р.. ліси-підмостки будівельні ЛПСП. дата 
випробування 27.02.2020р.. захисні каски, костюми._________________________________

Усе обладнання використовується за призначенням , зберігаються у технічно-справному 
стані, з проведенням технічного обслуговування . ремонту, експлуатаційних випробувань.



В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з
експлуатації) на всі пристрої та інструменти, які використовуються при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки.____________________________________________________________

експлуатаційної документації,
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” НПАОП
0.00-7-17-18, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту: пояси запобіжні.діелектричні перчатки. . респіратори, 
каска захисна, окуляри захисні, костюм х/б, костюм утеплений, взимку додатково куртка 
утеплена, боти шкіряні, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, пілтюломник., які були 
придбані на протязі 2019-2020рр. На підприємстві своєчасно ведуться картки та «Журнал 
видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту».________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для виконання 

зазначених робіт:_________________________________________________________________

- Закон України « Про охорону праці». ____________________________________
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».________________

- НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань 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 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».___________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів».______________________________________________________________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».________________
НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті».___________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем
нормативних актів з охорони 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 «Мінімальни вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”

- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки», постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107.___________________________

При виконанні робіт підвищеної небезпеки , що декларується в наявності : 
електрозахисні засоби, електроізольовані інструменти (гумові діелектричні рукавиці, 
діелектричні боти та калоші, ізолювальна штанга, трансформатор струму , вимірювач 
опору заземлення, пристрій електровимірювальний багатофункціональний 
(вольтамперфазометр) типу ВАФ4303, мегаметр ЕС02Ю/2Г, кліщі струмовимірювальні 
типу АРРА-А 18р1и5, ізолювальні інструменти тощо), ручні слюсарні інструменти, 
вимірювальні інструменти (шаблони, мікрометри, штангенциркулі тощо); ручні 
електроінструменти та інші пристосування; пояса запобіжні 2ПЛ-К, ІПЛ, ІПЛ -  
К2,; дробина універсальна металева «Практика 3x12» 7,89 м., ліси-підмостки будівельні 
ЛПСП.. ручні електроінструменти та інші пристосування; ручні слюсарні інструменти.



На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям та видам робіт з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. На підприємстві є в
наявності куток охорони праці._____________________________________________________

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

І.Б.Шлапак 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « 20^ ^  р. №

Примітка : 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, устаткування 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**

(підпис)
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