
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПКП А -  І -  С -  Т», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,_ _  

вулиця Байкальська, будинок 9/21, код ЄДРПОУ -  40803420,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -директор Тодоров Олексій Петрович, тел. (097) 339 59 59, 5232255@ukr.net
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;

________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.________
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 І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності______

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
_____________________________________ 29 липня 2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,_____________________________ Тодоров Олексій Петрович_________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

(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

На підприємстві працюють 5 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  5 осіб.__________________________________________________________________________

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

Адміністративно-виробниче приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Дніпро, вул. Байкальська, будинок 9/21. Виконання робіт підвищеної небезпеки виконується на 
об’єктах замовників згідно укладених договорів.____________________________________________

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

Інші відомості:
Наказом №8 від 22.07.2020 р. відповідальність за робочий стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства покладається на виконроба Матірко С.І.
Наказом №9 від 22.07.2020 р. відповідальність за забезпечення технічного персоналу

mailto:5232255@ukr.net


спецодягом та засобами індивідуального захисту покладається на виконроба Матірко С.І.
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Наказом №10 від 22.07.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті 
понад 1,3 метра з правом видачі наряду-допуску призначено виконроба Матірко С.І.

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 № 5 від 21.07.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Тодоров О.П. Члени комісії -  головний 
конструктор Банних Є.В., виконроб Матірко С.І. -  пройшли навчання та перевірку знань: 
Директор Тодоров О.П., головний конструктор Банних Є.В. пройшли навчання в Навчальному 
центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону праці, організації 
роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва, 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 №1/07-20 ОП-УБ від 17.07.2020 р.
Виконроб Матірко С.І. пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки 
виробництва, 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 
№1/05-20 АІ-СТ від 26.05.2020 р.
Директор Тодоров О.П., головний конструктор Банних Є.В., виконроб Матірко С.І. пройшли 
навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу №1/07-20 ІП- 
ТЕ від 17.07.2020 р.
Директор Тодоров О.П., головний конструктор Банних Є.В., виконроб Матірко С.І. пройшли 
навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПБЕЕС, ППБУ. ПОПРІП, ПКЕЕ, 
ПЕЕЗ, ПУЕ, 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу №10.07-20 ЕЛ/Л від 
06.07.2020 р.
Директор Тодоров О.П., головний конструктор Банних Є.В. пройшли навчання в Навчальному 
центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №1/07-20 ВР-ТЕ від 17.07.2020 р.
Виконроб Матірко С.І. пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з 
протоколу №2/05-20 АІ-СТ від 27.05.2020
р __________.___ .________ . . . . __ .___________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №1 від 20.07.2020 р. функції служби охорони праці на 
підприємстві покладаються на головного конструктора Банних Є.В.__________________________

наявністю служби охорони праці,

Монтажники Карпов О.І., Климаш О.М. пройшли навчання в Навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно спеціального навчання персоналу з безпечного виконання робіт на 
висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів у відповідності до НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №3/05 - 
20 АІ-СТ від 27.05.2020 р.
Монтажник Карпов О.І., монтажник Климаш О.М. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно питань охорони праці, інструкцій з охорони праці в обсязі 
виконуваних робіт. Протокол №1-ОП від 24.07.2020 р.
Монтажник Карпов О.І., монтажник Климаш О.М. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з



інструментом та пристроями». Протокол №2-ОП від 24.07.2020 р.
На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом № 2 

від 20.07.2020 р. затверджено та введено в дію:
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про навчання робітників з питань охорони праці;
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №2 від 20.07.2020 р. 
затверджено та введено в дію: Положення про систему управління охороною праці (СУОП). 
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. 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, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.

Наказом №3 від 20.07.2020 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції. 
Наказом №7 від 22.07.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які 
виконуються на підприємстві.
Наказом №4 від 20.07.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт:

- Інструкція з ОП при експлуатації ручних електромашин, ручного електроінструменту, 
переносних електросвітильників та подовжувачів.

- Інструкція з ОП з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на 
виробництві.

- Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони
праці»._____________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна, експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з 
експлуатації
тощо)._____________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне 
обладнання: пояса запобіжні 1ПЛ-К2, інв. №23, №27, №36; риштування, зав. №б/н. Пояса 
запобіжні 1ПЛ-К2 (інв. №23, №27, №36) пройшли випробування статичним навантаженням у 
відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 -  акт №1 від 23.07.2020 р.
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 наказу №9 
від 22.07.2020 р., працівники ТОВ «ПКП А -  І -  С -  Т», які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 
Засоби індивідуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.____

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість 
нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про
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небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підпри
ємства». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охоро
ни праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпе
чення роботодавцями охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом №6 від 21.07.2020 р. інженерний склад, технічний персо
нал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без 
проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні 
(протягом трудової діяльності) медичні огляди. Висновки медичної комісії про придатність до 
роботи працівників ТОВ «ПКП А -  І -  С -  Т». видані 20.05.2020 р. КНП «Міська клінічна ліка
рня №4» Дніпровської міської ради (Консультативно-діагностичне відділення)._______________

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ПКП А -  1 -  С -  Т». за
твердженого протоколом установчих зборів учасників №1-2016 від 02.09.2016 р.______________
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання робіт підвищеної небезпеки.________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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О.П. Тодоров
(ініціали та прізвище)

30.07.2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « ^ >> 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.




