
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

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

«ЕКО-АЛЬТЕП»; м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.130, корп.5, кв.15;
місцезнаходження,

ЄДРПОУ-36906108; ________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор- Кареніна Світлана Володимирівна, тел.056-794-34-34;____
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

3690610 8 ( 3 ) и к г . п е і ____________________
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 обл. Солонянсьиий р-н, смт.Солоне, вул. Бельченко
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

братів, 2-А.___ _________________________
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 група «ОБЕРІГ»

(найменування страхової компанії,

Строк з 19.06.2020Р по 18.06.2021, № 001/11/000263 від 17.06.2020р.____
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

Експертний висновок ДП «Придніпровський ЕТЦ» № 23369086-12.1-04-ВЕ- 

0273.20 від 05.03.2020р.___ _____________________
Я, Кареніна Світлана Володимирівна_______________

(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування___
електричних мереж) (до 10 кВ включно) (пункт 7 додатка 7 Порядку):________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

Комплектна трансформаторна підстанція КТП-1 з силовим трансфоратором 
ТМГ-1250/10. 2018р.в (Україна) -  1 од.;_______________________________________



2

Комплектна трансформаторна підстанця КТП-2 з силовим трансформатором
ТМГ-1000/10. 2018р.в. (Україна) - 1  од.;_______________________________________
Комплектна трансформаторна підстанція КТП-3 з силовим трансформатором
ТМГ-1250/10. 2018р.в. (Україна) -  1 од.;_______________________________________
Комплектна трансформаторна підстанція КТП-4 з силовим трансформатором
ТМГ-1000/10. 2018р.в. (Україна) -  1 од.;_______________________________________
Комплектна трансформаторна підстанція КТП-5 з силовим трансформатором
ТМГ-1000/10. 2018р.в. (Україна) -  1 од.;_______________________________________
Комплектна розподільна підстанція закритого типу КРПЗ-805, розподільчий 
пункт РП-10кВ (комірки: з вакуумним вимикачем BB/TEL-10-20, роз’єднувачами 
РВЗ-10/630, РВ-10/630, вимірювальними трансформаторами) 2018 р. в., (Україна)
-  1 о д . _________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 2. ____________________________________________________

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

власне адміністративно-побутове приміщення знаходиться за адресою:_______
Дніпропетровська обл, Солонянський р-н, смт. Солоне, вул. Братів Бельченко 2А.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор- Кареніна Світлана Володимирівна пройшла 
навчання в КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської облради, 
Головний інженер Леоненко Віктор Васильович та Інженер-електрик Гоек Роман 
Валерійович пройшли навчання в ТОВ «УК» Дніпробуд», всі посадові особи 
пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:__________________________________________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, медичних оглядів, 
профілактики професійних захворювань, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Директор Кареніна С.В.- 
протокол № 89 від 20.09.2018р., Головний інженер Леоненко В.В.-протокол 
№ 218/4.4/2018. Інженер-електрик Гоек Р.В.-протокол №70 від 23.01,2020р.

Головний інженер Леоненко В.В. -  Закон про ОП; ПБЕЕС НПАОП40.1-1.21-98; 
ПТЕЕС, ППБУ р.4.п1 -  (V група з електробезпеки до і вище 1000В), протокол
№ 1003 від 23.08.2019р.______________________________________________________

Головний інженер Леоненко В.В. -  ППБУ НАПБ А.01.001-20158 протокол
№ 1114 від 04.10 2018р.______________________________________________________

Інженер-електрик Грек Р.В. - Зак. про ОП; ПБЕЕС НПАОП4Р.1-1.21-98; 
ПТЕЕС, ППБУ р.4.п1 -  (V група з електробезпеки до і вище 1000В), протокол
№ 1578 від 27.12.2019р.___________________________________________________ __

Електрик Єременко Д.М.- Зак. про ОП; ПБЕЕС НПАОП40.1-1.21-98; ПТЕЕС, 
ППБУ р.4.п1 -  (IV група з електробезпеки до 1000В), протокол № 656 від 
31.05.2019р._________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом № 1/1-ОП від 03.09.2018р. реорганізована служба з охорони праці. 
Функції сл ужби охорони праці покладено на головного інженера Леоненко В.В.; 

Наказом Ne 2Р-1-ОП від 31.01.2020 регламентовано організацію роботи з
охорони праці;______ ___________________________ ___ ________________________ ,

Наказом Na 2-ОП від 03.09.2018р. призначено відповідального за охорону 
праці та пожежну безпеку на підприємстві;___________________________________
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Наказом Ne 20-3-РП від 31.01,2020р. інженера-електрика Грека Романа
Валерійовича призначено відповідальним за електрогосподарство;____________

Наказом № 4-0  П від 03.09.2018р., призначено відповідального за
затвердження та введення в дію інструкцій з ОП._____________________ _____ _______

Перелік інструкцій:_______________________________________________ ______
№1. Інструкція вступного інструктажу; ________________________
№2. Про заходи пожежної безпеки;________________________________
№3. Інструкція з електробезпеки для працівників і службовців;______
№4. Про надання першої долікарської допомоги;___________________
№5 Інструкція з охорони праці для електрика;____________________
№6 Інструкція__з охорони праці під час роботи на копіювальних

апаратах_____________________________________________________________
№7.___ Інструкція____з охорони праці при користуванні

електропобутовими приладами на виробництві;________________________
№ 8__ Інструкція з охорони праці при роботі з ручним

електрифікованим інструментом;_______________________________ _____
№9. Інструкція з охорони праці при роботі з ручним немеханізованим

інструментом.____________________________ ________________
Наказом Ne 5-ОП від 03.09 2018р. затверджено та введено в дію положення 

пов’язані з ОП на підприємстві, а саме :_________________ ________ _____________
- Положення про службу охорони праці;_________________________________
- Положення про систему управління охороною праці СУОП;________ ____
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці;___________________
- Положення__ про.....порядок__забезпечення працівників__ спецодягом,

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;___________
- Положення про проведення медоглядів; ___________________________
- Положення про навчання;____________________________________________
Наказом № 20-7-РП від 31.01.2020р., створена комісія з перевірки знань

працівників з питань охорони праці (Голова комісії- головний інженер Леоненко
В.В., члени комісії: -директор Кареніна С.В., - інженер-електрик Гоек Р.В.);______

Наказом № 8-ОП від 03.09.2018р. призначено відповідального__за
випробовування електроінструмента; ____________ __________________________

Наказом № 9-0  П від 03.09.2018р. призначено__відповідального __за
забезпечення відповідних працівників засобами індивідуального захисту;________

Наказом № Ю-ОП від 03.09.2018р. призначено комісію по розслідуванню
нещасних випадків невиробничого характеру;_________________________________

Наказом_№_ 11-ОП в ід_03.09.2018р. призначено відповідального__за
актуалізацію нормативно-технічно ї та організаційної документації; _________

Наказом № 20-12-ОП від 31.01,2020р. затверджено перелік робіт підвищеної 
небезпеки та відповідального за забезпечення виконання робіт підвищеної 
небезпеки спеціалізованими організаціями._____ ______________________________

Журнали з охорони праці які ведуться на підприємстві:___________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;________
Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;______________
Журнал протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці

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

Працівники підприємства, які обслуговують Устаткування напругою понад 
1000 В (електричне устаткування електричних мереж) відсутні._______________



Технічне огляд, технічне обслуговування та технологічні маніпуляції з 
устаткуванням напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних 
мереж) що знаходяться на балансі TQB «ЕКО-АЛЬТЕП» виконується за договором
від 08.01.2020р._____ № ТО-20-01-1 спеціалізованим підприємством ТОВ
«ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» яке має дозвіл на 
початок робіт підвищеної небезпеки № 1340.17.12 діючий до 28.11,2022р.________

На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація на 
всі устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування 
електричних мереж (паспорти, керівництво з експлуатації інструкції з 
користування) що декларуються.____________________________________________

ТОВ «ЕКО-АЛЬТЕП» має договір № ТО-12/24 від 08.04.2019р. з 
ТОВ «ГЕРЦ-ДНІПРО» на технічний огпяд, технічне обслуговування, 
ремонт, демонтаж/монтаж, оперативне переключення та інші необхідні дії 
з устаткуванням напругою понад 1000 В (електричне устаткування 
електричних мереж), що знаходиться на балансі ТОВ «ЕКО-АЛЬТЕП» 
згідно меж балансової відповідальності.__________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства (Інженер-електрик, електрик) забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно норм видачі спецодягу 
та інших засобів індивідуального захисту, а саме: костюми робочі, взуття 
робоче, каски захисні, окуляри захисні, куртки зимові, рукавиці робочі, рукавиці 
діелектричні, ручний інструмент діелектричний, таблички інформаційні, боти 
діелектричні, килими діелектричні, ручний інструмент діелектричний, то що. Всі 
діелектричні засоби індивідуального захисту та діелектричні інструменти 
пройшли перевірку в лабораторії ТОВ «Портал-1»____________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типово положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчанн.я і перевірки знань з питань 
охорони праці»; НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01. «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів»; НПАОП 0.00-1.30-01. «Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями»; НАПБ А.01.001-2004. «Правила пожежної безпеки 
в Україні»; НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті»; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; 
НПАОП 40.1-1.01-97. «Правила безпечної експлуатації електроустановок»; 
НПАОП 0.00-4.12.05. «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» та інші.___________________________ -

нормативно- правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
///Яр  л>ЛЬН /с / / Ф \ \Ш>....

У о| /С. В. Карен і на/
«ö і? /  (ініціали та прізвище)

‘k v ^ y 7
( / 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці &  2020р.
№ /Л _____ .




