
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АКАМ»______________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

____________________________ 49000, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1_______________________
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 34681481_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________ Директор Міхєєв Олексій Г еннадійович_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

_____________________________________тел. (056) 732 24 68________________________________
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;

__________________________________ на території України________________________________
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________________________

______________ПрАТ «СК «МЕГА-ПОЛІС», ̂ 1 рік, № 17332-14 від 05.06.2020 р.____________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 13.08.2020 р.______
(звіт № 32349901-01.2(А)-10-0222.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва, проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)____________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Міхєєв Олексій Г еннадійович____________________________________________________
(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 
підвищеної небезпеки: зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх
аварійних частин______________________________________________________________________

(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



кількість робочих місць: 144, на яких існує ризик виникнення травм: 17
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує нерухоме та рухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпро, 
просп. Богдана Хмельницького, буд. 147 (договір оренди № 1А від 01.01.2020 р., укладений з
ПАТ «Дніпрополімермаш»).______________________________________________________________

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

Інші відомості
Директор ТОВ «АКАМ» Міхєєв О.Г. пройшов навчання вимог Загального курсу з 

охорони праці у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
№ 186 від 06.09.2019 р. (виписка з протоколу № 42 від 21.02.2020 р.).________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 44\ОП и ПБ від 18.03.2020 р.). Голова комісії -  головний інженер Свиридов І.Г. та члени 
комісії -  заступник директора з виробництва Ткаченко А.І., інженер з охорони праці 
Дудін Л.В., головний енергетик Чумак В.Ф. пройшли навчання вимог Загального курсу з 
охорони праці у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісіями, 
створеними на підставі наказів Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
№ 186 від 06.09.2019 р. (виписки з протоколів № 60 від 13.05.2020 р., № 114 від 18.06.2020 р.),
№ 102 від 27.06.2017 р. (виписка з протоколу № 68 від 20.03.2018 р.).________________________

Наказом № 62(ОП) від 25.06.2020 р. призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства головного енергетика Чумака В.Ф. 
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 379 від 02.10.2019 р.); 
у разі його відсутності -  енергетика Савчука В.В. (V група з електробезпеки, до та понад 
1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ДП «Житомирський ЕТЦ» і перевірку 
знань комісією Управління Держпраці у Житомирській області (протокол № 52 від
24.06.2020 р.).___________________________________________________________________________
______ Наказом № 54\ОП(СМУ) від 03.06.2020 р. призначено відповідальним за безпечне
виконання робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин, механіка БМУ Блажиєвського М.В., у разі його відсутності -  майстра БМУ 
Мамчура С.В., які пройшли навчання НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00 -
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (виписки з протоколів № 87 від 03.06.2020 р., № 57 від 12.05.2020
р., № 140 від 18.04.2019 р.).______________________________________________________________

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

Наказом № 56(ОП) від 03.06.2020 р. реорганізована служба з охорони праці. 
Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Дудіна Л.В. (IV група 
з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони 
праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
в Україні», НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці, промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(виписки з протоколів № 114 від 18.06.2020 р., № 58 від 20.02.2019 р., № 428 від 05.11.2019 р., 
№ 433 від 07.11.2019 р.)._________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,



Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі
з питань охорони праці згідно з НПAOП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які 
зайняті при виконанні робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин -  монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 
Мельник Я.В., Жалило Р.Р., Умаров В.Р., Умаров Р.Р. мають кваліфікацію монтажника з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій четвертого розряду (посвідчення № 0 3386-П 
від 09.08.2019 р., № 03387-П від 09.08.2019 р., № 01244 від 11.10.2012 р., № 01243 від
11.10.2012 р., видані TOB «Учбово-курсовий комбінат ПРРФІ ЛAЙН»); пройшли перевірку 
знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПAOП 45.2-7.02-12 ДБН A.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Рхорона праці, промислова безпека у будівництві», 
НПAOП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією 
TOB «AKAM» (протоколи № 46 від 11.09.2019 р., № 47 від 11.09.2019 р.); зварник 
Солдатенко A.M має кваліфікацію електрогазозварника третього розряду (посвідчення 
№ 01284 від 13.05.2015 р., видане TOB «Учбово-курсовий комбінат ПРРФІ ЛAЙН»), пройшов 
перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПAOП 45.2-7.02-12 ДБН A.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Oхорона праці, промислова безпека у будівництві», 
НПAOП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
в Україні» комісією TOB «AKAM» (протоколи № 19 від 01.06.2020 р., № 057 від 05.02.2020 р.) 
та інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.____________________________________

Наказом № 26 від 17.01.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій 
з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: № 1 для 
монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій; № 4 під час виконання робіт на висоті; 
№ 48 при виконанні будівельно-монтажних робіт; № 77 для електрозварника; № 78 при
виконанні електрозварювальних робіт.____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ B наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорта та інструкції з 
експлуатації на випрямляч дуговий інверторний «ПATOН BДИ-200P», зав. № 2000275; пояси 
лямкові комбіновані ПЛК2 M, зав. №№ 201018, 201038, 201092, 201095, 201036, 201098, 
201061, 201030; стропи стрічкові 1ÇB1, зав. №№ 910034, 910035, 910037, 910009, 910036, 
910040, 910042, 910015; затискачі «GOLEM», інв. №№ З-01, З-02, 3-03, З-04, З-05, З-06, З-07, 
3-08; кутові пилки Makita 4112 HS, зав. №№ 5079, 5072; кутові шліфувальні машини Metabo 
15-125 wev, зав. №№ 7091, 7095, 7088, 7086; перфоратори Makita 2470, зав. №№ 1104, 1057, 
1106, 1055, 1103, 1105; відрізні машини Makita GA9020, зав. №№ 6336, 5077, 5078, 3019; 
Шуруповерт Metabo Power maxx BS, зав. №№ 9710, 9690, 9655, 8413, 8082, 9873, 0104; 
ротаційний лазерний нівелір NL 400, зав. № H 412592; протокол періодичних випробувань № 
641 від 12.08.2020 р. випробування поясів лямкових комбінованих ПЛК2 M, зав. №№ 201018, 
201038, 201092, 201095, 201036, 201098, 201061, 201030; стропів стрічкових 1ÇB1, зав. №№ 
910034, 910035, 910037, 910009, 910036, 910040, 910042, 910015; затискачів «GOLEM», інв. 
№№ 3-01, 3-02, 3-03, 3-04, 3-05, 3-06, 3-07, 3-08.___________________________________________

експлуатаційної документації,

Наказом № 60ЮП від 08.06.2020 р. на підприємстві створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. 3асоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________



Працівники TOB «АКАМ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на
робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, рукавицями тощо)._________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 19(ОП) від 16.01.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових 
документів з охорони праці, що діють у ТОВ «АКАМ»: Закон України «Про охорону праці»; 
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту 
здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік 
робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 
від 26.01.2005 р.; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів про охорону 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 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 45.2-7.02-12 7ЇБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила улаштування 
електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці.__________________________________________________________

У ТОВ «АКАМ» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими 
та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, 
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань 
трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.___________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 с£0  р. № аСО, ________ .

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 відповідному органу державної 
поДаткової служби і мають відмітку в паспорті.


