
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «НПП ЕЛЕКТРОТЕПЛОМАШ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 23А
місцезнаходження,

___________________________ код ЄДРПОУ 34589431___________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Троянов Сергій Петрович, 0675600797, E-mail: office@prompar.com
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 телефаксу, адреса електронної пошти; 
______________________________територія 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:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»,
(найменування страхової компанії,

_________________________________ FO -  00769953 від 04.08.2020р._________________________________
строк дії страхового полісу, номер та дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 11.06.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Троянов Сергій Петрович -  директор ТОВ НПП «ЕЛЕКТРОТЕПЛОМАШ»
(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:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму____
високої частоти_____________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 

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

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

4 робочих місця, в 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,

mailto:office@prompar.com


Офісне та виробниче приміщення орендоване (договір аренди №6 від 01.05.2020р.
загальною площею 827,87 кв.м, для використання під офіс -  49,44 кв.м. та
виробництво -  778,43 кв.м.) знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.,_______
м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 23А_________________________________

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

Інші відомості:
На ТОВ « НПП ЕЛЕКТРОТЕПЛОМАШ» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому - ____________
директор підприємства Троянов Сергій Петрович._______________________________
- Інженера з охорони праці Никитюка Володимира Григоровича наказом по_______
підприємству № 2-ОП від 03.01. 2020р. призначено відповідальним за___________
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

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

- Заступника директора Троянову Ірину Григорівну наказом по підприємству № 4 - 
ОП від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою, за організацію та безпечне 
проведення робіт в діючих електоустановках напругою понад 1000В і в зонах дії
струму високої частоти , з правом видачі наряд-допусків, на час її відсутності______
обовязки покладаються на Троянова Сергія Петровича -  директора ТОВ «НПП 
ЕЛЕКТРОТЕПЛОМАШ».

- Заступника директора Троянову Ірину Григорівну наказом по підприємству № 5 - 
ОП від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою, за видачу наряду-допуску

на виконання робіт з підвищеною небезпекою, на час її відсутності обовязки_______
покладаються на Троянова Сергія Петровича -  директора ТОВ «НПП____________
ЕЛЕКТРОТЕПЛОМАШ».

- Заступника директора Троянову Ірину Григорівну наказом по підприємству № 6 - 
ОП від 08.01.2020 р. призначено відповідальною особою, за електрогосподарство на
підприємстві, на час її відсутності обовязки покладаються на Троянова Сергія______
Петровича -  директора ТОВ «НПП ЕЛЕКТРОТЕПЛОМАШ».____________________

- Заступника директора Троянову Ірину Григорівну наказом по підприємству № 7- 
ОП від 08.01.2020 р. призначено відповідальною особою, за організацію безпечних
робіт на обєктах замовника, на час її відсутності обовязки покладаються на________
Троянова Сергія Петровича -  директора ТОВ «НПП ЕЛЕКТРОТЕПЛОМАШ».

- Заступника директора Троянову Ірину Григорівну наказом по підприємству № 8- 
ОП від 08.01.2020 р. призначено відповідальною особою, за стан і утримання засобів
індивідуального захисту, справність цих засобів, на час її відсутності обовязки_____
покладаються на Троянова Сергія Петровича -  директора ТОВ «НПП_____________
ЕЛЕКТРОТЕПЛОМАШ».



На підприємстві наказом №12-ОП від 06.07.2017 р. створена служба охорони
праці, функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Никитюка Володимира Г ригоровича.__________________________________

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 №10-0П від 08.01.2020 р. на підприємстві створено 
комісію з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:___________

Голова комісії:______Директор -  Троянов С.П.
Члени комісії:______Заст.директора -  Троянова І.Г.
___________________Інженер з охорони праці -  Никитюк В.Г.

- Директор -  Троянов С. П., заст.директора -  Троянова І.Г., інженер з охорони праці
- Никитюк В.Г. пройшли навчання загальних питань з охорони праці в ДП

«Запорізький навчально - курсовий комбінат» - комісія Г оловного управління_____
Держпраці у Запорізькій області - витяг з протоколу № 1394 від 17.06.2020 р., в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» - комісія Г оловного управління Держпраці 

у Дніпропетровській області - витяг з протоколу № 1528 від 19.12.2019 р., в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАИН» - комісія Г оловного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області - , витяг з протоколу №52/4.5/2019 від 
07.03.2019 р.

- Директор -  Троянов С. П., заст.директора -  Троянова І.Г., інженер з охорони_____
праці - Никитюк В.Г. пройшли навчання «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» - комісія Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -витяг з протоколу № 543 від 09.07.2020 р. IV група з електробезпеки до
1000 В. та понад , витяг з протоколу № 542 від 09.07.2020 р. IV група з___________
електробезпеки до 1000 В та понад, витяг з протоколу №256 від 06.03. 2020 р. V 
група з електробезпеки до 1000 В та понад.___________________________________

- Директор -  Троянов С.П., заст.директора -  Троянова І.Г., інженер з охорони праці
-  Никитюк В.Г. пройшли навчання по «Правила з охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями » НПАОП 0.00-1.71-13 в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд » - комісія Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  витяг з протоколу № 280 від 13.05. 2020р.

Бригадир на дільниці основного виробництва Новіцький О.І.,________________
електромонтажник силових мереж та електроустаткування Палагута В.І. пройшли
перевірку знань по «Правила безпечної експлуатації електроустановок



споживачів» » НПАОП 40.1-1.21-98 в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» -
комісія Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області -  витяг з 
протоколу № 543 від 09.07.2020р. IV група з електробезпеки до 1000В та понад.

Бригадир на дільницю основного виробництва Новіцький О.І., електромонтажник 
силових мереж та електроустаткування Палагута В.І. пройшли перевірку знань по 
«Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями » НПАОП 
0.00-1.71-13 в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» - комісія Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області -  витяг з протоколу № 280 від 
13.05.2020р.

Бригадир на дільницю основного виробництва Новіцький О.І., електромонтажник 
силових мереж та електроустаткування Палагута В.І. пройшли перевірку знань з

питань пожежної безпеки по «Правила пожежної безпеки в Україні » НАПБ_______
А.01.001-2014 в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» - витяг з протоколу № 290 
від 18.05.2020р.

Бригадир на дільницю основного виробництва Новіцький О.І., електромонтажник 
силових мереж та електроустаткування Палагута В.І. пройшли перевірку знань 

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообовязкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,

які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та_____
принятих відповідно до них нормативно-привових актів з питань пожежної безпеки 
по «Правила пожежної безпеки в України » - протокол № 10 від 12.02.2020р._____

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісіі________
підприємства згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної)допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(протокол №11 від 12.02.2020р.)_____________________________________________

Працівники підприємства, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять 
медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з
«Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій»,________
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. №246

На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт (наказ № 12-ОП від 20.02.2020 р.). Інструкції по формі 
та змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці»



На підприємстві ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці», «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці», 
«Журнал видачі інструкцій з охорони праці», «Журнал реєстрацій осіб, що 
потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на 
виробництві», «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань», «Журнал реєстрації 
медичних оглядів працівників»._______________________________________________

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються на підприємстві всі
працівники забеспечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального______
захисту згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоровя при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці», а саме: костюми бавовняні, черевики шкіряні, рукавиці________

комбіновані, жилети сигнальні, захисна каска, захисні окуляри, ізолювальна 
штанга (оперативна або універсальна), показчик напруги, ізолювальні 
кліщі,переносні заземлення, розподільні пристрої напругою понад 1000В.,
огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки. Ведеться Журнал видачі і______
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

експлуатаційної документаціі засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова та матеріально-технічна база відповідає вимогам_____________
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Для виконання_____
заявлених робіт підприємство має в наявності електро та слюсарний______________
інструмент.Підприємство має навчально-методичне забеспечення для організацій
роботи з навчання, перевірку знань з питань охорони праці в повному обсязі._______
Підприємство керується в роботі діючим законодавством за нормативно -правовими 
актами з питань охорони праці та промислової безпеки який включає:_____________

Закон України «Про охорону праці», Порядок видачі на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування____

підвищеної небезпеки затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107 із 
змінами. Технічний регламент засобів індивідуального захисту,затверджений 
Постановою від 27.08.2008р. № 761.___________________________________________

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений 
постановою КМУ від 25.11.2009р. № 1262 зі змінами, НПАОП 0.00-2.01-05«Перелік 
робіт підвищеної небезпеки »,НПАОП 0.004.21 -04«Типове положення про службу 
охорони праці» зі змінами, НПАОП 0.00-4.21.05 «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» зі змінами, НПАОП 0.00-
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»,



НПАОГІ 40.1.21-98«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НАПБ А. 01.001-2014«Правила пожежної безпеки в Україні», ДК 003:2010_________
«Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від
28.07.2010р. № 327, НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 

здоровя при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» тощо.______________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та_____
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з
перевірки знань з питань охорони праці. Навчання і інструктажі з питань охорони 
праці проводяться у відповідність до вимог НПАОП 0.004.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»._______

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони 
праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій, виробничого
травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений
посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, 
методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, матеріалами, що 
регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань._______

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

______  ________ С .П .Т рО Я Н О В
/  .(ПІДПИС) (ініціали та прізвище)

ЦІ
' ' . ' У *  '~Л 5 ° Ж /  ^ 8  2020 р.

^ ____
лніп?сУ'''> -

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці « ^  у>£Є/?/7/с  ̂ 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 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 повідомити про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.




