
ЛЕ К Л А Р А И ІЯ  Центр надання адміністративних послуг
. .. . м. Дніправідповідності матеріально-технічної бази ^ /і 9} а ■ Сь

вимогам законодавства з питань охорони'тірзЕці . " *
_і

Відомості про роботодавця______________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА»_______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл. , м. Дніпро, вул. Качалова, будинок 1____________

місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 38752278;____________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Директор_____ Олексієнко Андрій Олександрович___________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
_____________ (056) 236-05-32_________________________________________________________________________

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 за адресою : 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
Академіка Белелюбського, б. і
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 Згідно додатку 1 «Порядок та правила проведення 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання
за школу, яка може бути заподіяна пожежами та аварі ями на об'єктах підвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарно-
епідеміологічного характеру» (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788) ТОВ
«ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА» не є об'єктом підвищеної небезпеки. У Зв'язку 3
вищенаведеним ТОВ «ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА» страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами не проводить
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

Добровільний аудит з охорони праці проводився 13.03.2018 р.________
(дата проведення аудиту)

Я, Олексієнко Андрій Олександрович,
(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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання

(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
10 робочих МІСЦЬ, 3 них 2, на яких існує ризик виникнення травм
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм



будівлі - 0, споруди - 0, приміщення - 1, виробничі об'єкти - 0,
будівель і споруд (приміщень),

цехи - 1, дільниці - 0, структурні підрозділи - 0 ■_________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Олексієнко Андрій Олександрович, пройшов перевірку 
Знань Загального курсу З охорони праці комісією, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області № 2977 від 01.12.2017 р. та 
наказу ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» № 7 від 04.12.2017 р. (витяг з протоколу №
81-54-18 від 02.02.2018 р.).________________________________________________________
________ На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці (наказ № 024-К від 19.04.2017 р.). Голова комісії директор Олексієнко 
Андрій Олександрович та члени комісії: головний інженер Аброськін Андрій 
Анатолійович, менеджер Алексеенко Анна Андріївна пройшли перевірку знань 
Загального курсу З охорони праці комісією, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області № 2977 від 01,12.2017 р. та 
наказу ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» № 7 від 04.12.2017 р. (витяг з протоколу № 
81-54-18 від 02.02.2018 р.); «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» ,_____НПАОП____ 40.1-1 ■ 21-98____ «Правила____ безпечної____ експлуатації
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» комісією, ідо створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області № 1523 від 26.04.2017 р. (витяг з протоколу № 81-
23ЕЛ-2018 від 08.02.2018 р.)________________________________________________________
________ Наказом № 024/1-К від 19.04.2017 р. призначені відповідальними за
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, 
пожежну безпеку, за організацію і безпечне виконання Зварювальних робіт З 
правом видачі нарядів-допусків головного інженера Аброськіна А.А. (IV група З 
електробезпеки, до 1000 В) , на час відпуски, відрядження, хвороби та інших 
випадків відсутності відповідального робітника, відповідальність накласти на 
менеджера Алексеенко А.А. (IV група З електробезпеки, до 1000 В) , які пройшли 
навчання Законодавства про охорону праці, «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів» ,____НПАОП____40 ■ 1-1,21-98____«Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні», в ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань 
комісією, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області № 1523 від 26.04,2017 р. (витяг З протоколу № 81-23ЕЛ-2018
від 08,02.2018 р. )_________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки,
________ Наказом по підприємству № 021-К від 12.04,2017 р. створена служба З
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на директора Олексієнка 
А.О. (наказ № № 021-К від 12.04.2017 р.), який пройшов перевірку знань
Загального курсу з охорони праці комісією, що створена на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області № 2977 від 01,12.2017 р. та 
наказу ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» № 7 від 04.12.2017 р. (витяг З протоколу № 
81-54-18 від 02.02.2018 р.), «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» ,_____НПАОП____ 40,1-1.21-98____ «Правила____ безпечної____ експлуатації
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» комісією, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області № 1523 від 26.04.2017 р. (витяг з протоколу № 81-
23ЕЛ-2018 від 08.02.2018 р.).________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та___________

відповідні інструктажі З питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони______праці»: робітники підприємства, які Задіяні при виконанні
зварювальних робіт, пройшли чергову перевірку знань З питань охорони праці, 
виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці постійно діючою комісією ТОВ 
«ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА» (протокол № 1/от від 27.02,2018 р.) , «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01,001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» постійно діючою комісією ТОВ «ДНІПРО 
ЕЛЕКТРОСИЛА» (IV група 3 електробезпеки, до 1000В; протокол № 1/ЕБ від 
28.02.2018 р. Зварника Андріечка В.П.) і постійно діючою комісією ПМП «Енерго- 
Імпекс» (IV група З електробезпеки, до та понад 1000В; посвідчення № 25 від 
19.09.2017 р. електрогазозварника Пятецького В.П.), мають кваліфікацію Зварника 
(посвідчення зварника № ДН-55-11581 від 27.05.2016 р. протокол Засідання



атестаційноі комісії № 035) Андріечка В.П. ; термін дії до 27.05.2018 р. та 
диплом А № 222064 від 21.07,1977 р. Пятецького В.П. про закінчення СПТУ № 15 м. 
Дніпропетровська і отримання професії «електрогазозварник»)■ 3 робітниками
підприємства проводяться відповідні інструктажі З охорони праці. що
підтверджується відмітками записами в_ журналах.
________Наказом № 016-К від 16.04.2017 р. розроблені та введені в_ дію
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в 
тому числі № 16 для електрозварника ручного Зварювання. № 18 під час виконання
вогневих робіт■ ________________________________________________в_
________На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного
із лтр :у ктзжу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів 3 питань 
охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного■ п о в т о р н о г о. 
позапланового, цільового інструктажів; журнал обліку видачі інс т р у к ц і й З
охорони арапі_на підприємствіжурнал реєстрації ін с т р у к ц і й з о х о р о н и праці ;
журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; журнал ведення 
п р оо у-одів засідань комісії з перевірки знань з питань о х о р о н и праці; журнал 
обліку, перевірки та випробування електроінструменту і допоміжного обладнання 
до но ого; журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями; журнал протоколів 
перевірки знань; журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів 
захисту.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
_____ Р наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
числі а те_що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки______
{паспорти та інструкції з експлуатації на інвертор зварювальний типу РУ?І-245.
листопад 2017 р.в. (Німеччина).__________________
експлуатаційної документації,

Пра ш а ники ПАТ «ЗЗМА» забезпечені спецодягом та Засобами індивідуального
3. в_повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4,01-08 «Положення про
поокуі забезпечення працівників спеціальним одягом. спеціальним в з у т т я м та 
іншими засобами індивідуального захисту».

зг-сом Ні 024-К від 19.04,2017 р. на підприємстві створена комісія 3_
у.ужлла ч:ня__і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на_
пїдприег пас на відповідність вимогам нормативних документів._ Засоби
1 у.гк,-з;, а гького захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування. ремонту,
експлуатоуойчлх випробувань (За необхідністю) відповідно до вимог законодавства 
та уолументїв з експлуатації виробників.

В__наявності закуплені у грудні 2017 р. електрозахистні засоби з
Л:___- ■т- суми (рукавички, боти, килимки); окуляри Захисні, а також костюми
Зварни - костюми бавовняні з вогнезахисним просоченням на утеплювальній 
П'осул з боюкм бавовняні з вогнезахисним просоченням на утеплювальній
прокладу 1 , капізчоботи утеплені тощо .____ ____________________________________

засобів індивідуального захисту,
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам

Законом:ав<уьа_ з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має 
н :еч з,у'-і-метоличие забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки 
Знань : п у т оль охорони прані в повному обсязі.

Н; аом '№ 029-К від 28.04.2017 р. по підприємству Затверджений перелік 
діючих законодавчих та нормативно-правових актів З питань о х о р о н и праці та 
2 аокасло-вої базпеки який включає: Закон України «Про о х о р о н у праці». Порядок

дозволів_ на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
Затверд:» оллгіі_-Постановою КМУ від_26.10.2011 р. № 1107 із змінами, «Порядок
плавало о я _атестації робочих місць за умовами праці», Затверджений Постановою
їйг;; ? л  01.08.1992 р. № 442, Технічний регламент засобів індивідуального
адаущг . іалзарджений Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761. Технічний регламент
злаків 1чзлупи і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від
25.11 2009 р__? 1262, НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки».
Кіл'у  1 00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00- 
л .12"05 «Типове положення про п о р я д о к проведення навчання і перевірки Знань З 
питань о згусни праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій З
охорон; праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження
_____ -_ . у -.тивнкх актів про охорону праці, що діють на підприємстві». НПАОП
0_л9С - з ...Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями о х о р о н и праці
г: . .Індик : -л____НПАОП 0,00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
гз зз. - ; . __ ..-.паніальним одягом, спеціальним в з у т т я м та іншими засобами
їплисі;з - ..ьзого Захисту», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила о х о р о н и праці під час

л _знстрч»ментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила о х о р о н и праці
гз. ■__чг с з: сконання робіт на висоті», НПАОП 40.1-1,21-98 «Правила безпечної
е узд- лз уууі.ї електроустановок_____ споживачів» ,_____ «Правила_____ улаштування



електроустановок», «Правила технічної експлуаташ і електроустановок
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», ГОСТ 
і2.1.004-31 «ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги», ДК 003:2010 «Класифікатор
просесі^», затверджений наказом Держспоживстаняарту України від 28.07.2010 р.
№ 327 тощо.

Навчання і .інструктажі З питань охорони праці проводяться у відповідності
5 о вимог НПАОД 0,00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними

_ (білети) .методами
Нг підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 

о'рг.іп-і.зан _ йноі та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони 
праці___пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого
т -,;пу?ну і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений 
аосібн»^.зд, підручниками, нормативно-правовими актами З охорони праці.

і. довідковою літературою, учбовими програмами. наглядними

ісУі^атйвно-пр^теої та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Олексіенко А .О .
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці

2 0 о . N

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних
даних а 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.

-


