
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне Акціонерне Товариство «СІТІ-МАРКЕТ»__________________
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________________ 49006, місто Дніпро, вулиця Кабардинська, будинок 2. код ЄДРПОУ 31810563,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

________________________директор Мегес Лариса Петрівна 0562-38- 49 -50____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________________________ slatom@ukr.net_____________ _______________________________
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;
________________________04655, м. Київ, проспект Степана Бандери, 26_________________________

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 «Українська пожежно-страхова компанія», 18.06.2021р., № 95/031/1215 від 18.06.2020 р.,___

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28.07.2020___________________

(дата проведення аудиту)
Я, Мегес Лариса Петрівна________________________________________________________________

(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:______________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Устатковання напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, 

технологічне електрообладнання), а саме:_____________________________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

1. Устаткування трансформаторної підстанції ТП -  6524_______________________________________
1.1 РУ-10 кВ_______________________________________________________________________________
- комірки 10 кВ типу КСО у кількості 2 (двГ)_одинитті._інвентарні_№№_6524/7,_________________
6524/8_(укомплектовані роз’єднувачами типу РВ-10/400) рік виготовлення-2004, країна______
виробник-У країна;__________________________________________________________________________
1.2. комірки 10 кВ типу КСО у кількості 6 (шість) одиниць,_інвентарні №№6524/1, 6524/2, 6524/3,
6524/4, 6524/5, 6524/6_(укомплектовані_вимикачами навантаження_типу_________________________
ВНз-10/630)_рік_виготовлення-2004,_країна виробник-Україна;________________________________
- силові трансформатори 10/0,4 кВ типу ТМ-630, у кількості 2 (дві) одиниці, заводські №№ 819860, 
819859, рік виготовлення -  2004, країна-виробник -  Україна__________________________________
2. Кабельні лінії,а саме: КЛ 10 кВ марки ААБл, перерізом 3х120, довжиною Ь=217 м;____________
КЛ 10 кВ марки ААБл, перерізом 3х120, довжиною Ь=693 м;_________________________________
КЛ 10 кВ марки ААБл, перерізом 3х120, довжиною Ь=300 м;__________________________________
КЛ 10 кВ марки ААБл, перерізом 3х120, довжиною Ь=632 м.__________________________________

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

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць -  6, з них 2 на якому існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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офісно-складське приміщення -1, трансформаторна підстація-1 знаходяться за адресою________
м.Київ, пр.Степана Бандери, 26______________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об”єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність по підприємству за стан
охорони праці покладається на керівника Мегес Ларису Петрівну.______________________________

Федорович Л. Ю. -  інженер з ОП за наказом № 1 від 02.01.2018 р. призначений
відповідальним за охорону праці на підприємстві.____________________________________________

Безверхий С.О. -  інженер-енергетик, наказом № 5 від 02.01.2019 р., призначений
відповідальною особою за електрогосподарство на підприємстві._______________________________

Пилипенко Г.В. -  інженер-електрик, наказом № 5 від 02.01.2019 р., особа, яка заміщує на
період відсутності відповідального за електрогосподарство на підприємстві._____________________

Відповідальні працівники та виконавці робіт пройшли необхідне навчання про що свідчать 
Протоколи перевірки знань з питань охорони праці, а саме:_____________________________________

1) Мегес Лариса Петрівна -  директор:__________________________________________________
Витяг з протоколу № 36-28-05-20 від 28.05.2020 р. засідання комісії ТОВ

«ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ», голова комісії -  головний державний інспектор відділу нагляду за 
об'єктами котлонагляду та підйомними спорудами Управління нагляду в промисловості і на 
об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київський області Постой А.В., 
створеної на підставі наказу № 423 від 03.02.2020 р. Головного управління Держпраці у Київський 
області, з перевірки знань з питань охорони праці (загальний курс з ОП), перевірила знання у 
працівника підприємства, (посвідчення № 36-28-05-20-7, дійсне до 28.05.2023 р.)________________

2) Федорович Ліана Юріївна -  інженер охорони праці:__________________________________
Виписка з протоколу №21 від 31.01.2020р. засідання комісії з перевірки знань з питань

охорони праці ТОВ «Обласний НТТ «Регіон Буд», голова комісії -  начальник Управління нагляду в 
промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці Адамчук А.А., створеної на 
підставі наказу № 2008 від 07.11.2019 р., ГУ Держпраці у Запорізькій області з перевірки знань з 
питань охорони праці (загальний курс з ОП), перевірила знання у працівника, підприємства, 
інженера з охорони праці Федорович Л. Ю., (посвідчення № 178, дійсне до 31.01.2023 р .)

3) Безверхий Станіслав Олексійович -  інженер-енергетик V гр. допуску до та понад 1000В: 
Витяг з протоколу № 35-26-05-20 від 26.05.2020 р. засідання комісії ТОВ 
«ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ», голова комісії -  начальник відділу нагляду в машинобудуванні та 
енергетиці Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного 
управління Держпраці у Київський області Попіченко О.Е., створеної на підставі наказу № 423 від 
03.02.2020 р. Головного управління Держпраці у Київський області, з перевірки знань з ПБЕЕС, 
ПТЕЕС, перевірила знання у працівника, підприємства ПрАТ «СІТІ-МАРКЕТ» з присвоєнням V групи з 
електробезпеки до та понад 1000 В, в якості адміністративно технічного персоналу, а саме: інженера-
енергетика Безверхий С.О. (посвідчення № 1154, дійсне до 26.05.2021 р .)._______________________
Витяг з протоколу № 35/1-26-05-20 від 26.05.2020 р., засідання комісії ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ», 
голова комісії - директор ТОВ «ЛІФТСЕРВІСЕКСПЕРТ» Геращенко В.О., за участю начальника 
Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в м. Києві Гриценка М.П., з перевірки знань 
з ПТЕЕС, ПУЕ, ПРРЕЕ у працівника, підприємства ПрАТ «СІТІ-МАРКЕТ» з присвоєнням V групи з 
електробезпеки до та понад 1000 В, в якості адміністративно технічного персоналу, а саме: інженерами- 
енергетика Безверхий С.О. (посвідчення № 1154, дійсне до 26.05.2021 р.).________________________

4) Пилипенко Гена дій Вікторович -  інженер-електрик ІУ гр. допуску до та понад 1000В:
Виписка з журналу протоколів з перевірки знань з питань охорони праці з ПБЕЕС, ПТЕЕС,

допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000В, в якості електротехнічного
персоналу, посвідчення № 1155. дійсне до12.03.2021 р ._______________________________________

Відповідно до вимог Порядку проведення медоглядів працівниками певних категорій затверджено 
наказом МОЗ України від 21.05.2007 року №246 на підприємстві організовано проведення медичних оглядів.
За результатами медогляду оформлюється заключний акт._____________________________________

Працівники підприємства забезпечені в повному обсязі санітарно-побутовими приміщеннями, до
складу яких входять: гардеробні, душові, вмивальники, кімнати для прийому їжі.__________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

з питань охорони праці та промислової безпеки);



Створення та функціонування служби охорони праці обумовлені ст. 15 Закону України «Про
охорону праці». Відповідно до наказу № 1 від 02.01.2018 р. створено службу з охорони праці та 
призначено керівника служби охорони праці -  інженер з ОП Федорович Ліану Юріївну, який 
керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці 
підприємства, яке розроблене на основі НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці», і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність працівників, їхні 
умови праці та інші специфічні фактори підприємства, визначає структуру служби, її чисельність, 
основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного
законодавства._______________________________________________________________________________
Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і мають відповідну__________
професійну підготовку інженер-електрик Пилипенко Г.В. отримав у 1997 році диплом №008063
Дніпродзержинський індустріальний технікум та здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста,_____
технік-електрик; інженер-енергетик Безверхий С.О. пройшов навчання в Київському_____________
радіомеханічному технікумі за спеціальністю виробництво мікроелектронних пристроїв та здобув
кваліфікацію технік-технолог диплом ВТ №361431___________________________________________
Працівники проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці
згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і_______
перевірку знань з питань охорони праці»______________________________________________________
Також на підприємстві розроблені:____________________________________________________________
Положення про службу охорони праці, затверджено директором у 2019 р .;______________________
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затверджене наказом директора № 18 від 02.01.2018 р;_________________________________________
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом директора № 19 від 02.01.2018 р.; 
Наказ № 1 від 02.01.2018 р. про призначення відповідальної особи за стан ОП на. підприємстві; 

Наказ № 5 від 02.01.2019 р. про призначення відповідальної особи за електрогосподарство та особи, 
що заміщує по посаді відповідального за електрогосподарство на час відпустки, лікарняного та в
інших випадках. ___________________________________________________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (інструкція №7 з охорони праці під час виконання 
електромонтажних робіт у діючих електроустановках до та понад 1000 В, інструкція № 9 з охорони 
праці для осіб відповідальних за електрогосподарство, інструкція № 8 з охорони праці під час 
експлуатації електроустановок напругою до та понад 1000 В); в наявності також посадові інструкції
для інженера з охорони праці, інженера-енергетика, інженера-електрика._________________________
Перелік журналів, які ведуться на підприємстві:______________________________________________

Журнал вступного інструктажу питань охорони праці;_________________________________________

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_____________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;____________________________________
Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;________________________
Журнали обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.________________________________________

Записи про проведення інструктажів виконуються в журналі реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці та в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці._______________________________________________________________________________________

На підприємстві затверджені графіки та програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці._______________________________________________________________________

наявність служби охорони праці,.інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на устаткування підвищеної
небезпеки (паспорта, керівництва з експлуатації, графіки обслуговувань). Ремонт та___________
обслуговування виконує ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» договір №721/21-18 від 04.09.2018_

експлуатаційної документації,
Працівники Приватного акціонерного товариства «СІТІ-МАРКЕТ» відповідно до Наказу № 

08/02-1 від 08.02.2012 р. «Про затвердження норм забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту» та згідно норм діючого законодавства, забезпечені засобами 
індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям, а саме: інструмент з ізолювальними 
рукоятками -  7 од., боти діалектичні -  2 пари, рукавички діалектичні -  2 пари.__________________

засобів індивідуального захисту,



Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне забезпечення для 
організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. На 
підприємстві затверджений перелік діючих законодавчих т а нормативно-правових актів з гіи гань 
охорони праці та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон України «Про охорону праці», 
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого 
обладнання працівниками. НПАОПО.ОО-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці»: 
навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог І1ПАОП 0.00- 
4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»: ПУЕ Правила улаштування
електроустановок.____________________________________________________________________________
Екзамени проводяться традиційними методами (білети). На підприємстві обладнаний к\то к з 
охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи гіо навчанню 
працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений 
посібниками, нормативнотправовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами

бази навчально-методичного забезпечення)

Л.П. Мегес
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^ ^  /Л ______ .

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.".

та матеріально-технічної


