
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича 
комерційна фірма «Електропромремонт» _________________________________ __ ________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49038, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14. код згідно ЄДРПОУ 25021316,________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

Генеральний директор Павловський Валерій Миколайович, 095 -150-55-01. info@ epr.com.ua
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, згідно укладених договорів______________________
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: згідно додатку 1 "Порядку та правил 
проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність, на яких може 
привести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 
16.11.2002 р. № 1788). ТОВ ВКФ «Електропромремонт» не є об'єктом підвищеної небезпеки. У 
зв'язку з вищенаведеним ТОВ ВКФ «Електропромремонт» страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами не проводить.____________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і_____ 06.07.2020 р.______
(дата проведення аудиту)

Я ,_____________________ Павловський Валерій М иколайович_____________________________
(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:

монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів. 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, а саме:_____________________________________________________

___________________ Технічнологічне устатковання металургійного виробництва;__________________
(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)

mailto:info@epr.com.ua


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 16, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 4
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

_____________________________ Споруд -  2. виробничих дільниць -  4_______________________________
і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор Павловський Валерій Миколайович, директор 
технічний Галагудза Андрій Юрійович, інженер з охорони праці Носенко Людмила 
Андріївна, пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:__________________________________

- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 120-19 від 09.12.2019 р.).

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Директор з виробництва Невєдров Дмитро Олексійович, головний електромеханік 
Калашніков Дмитро Якович,- пройшли навчання у навчальному комбінаті ДП ДНКК «Моноліт» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:_________

- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №1161 від 04.09.19 р., №1060 
від 21.08.2019 р.)________________________________________________________________________________

Директор технічний Галагудза Андрій Ю рійович, директор з виробництва Невєдров Дмитро 
Олексійович, інженер з охорони праці Носенко Людмила Андріївна, головний електромеханік 
Калашніков Дмитро Якович, пройшли навчання з охорони праці у навчальному комбінаті ДП 
ДНКК «Моноліт» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:_____________________________________________________________________

- ГІБЕЕС ПТЕЕС ППБУ V група з електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу 
№1188 від 06.09.19 р.. №1013 від 16.08.19 р.), IV група з електробезпеки до та вище 1000 В (витяг 
з протоколу № 1083 від 17.09.18 р.):______________________________________________________________

- З питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців (витяг з протоколу №1185 від
18.09.2019 р„ №1049 від 22.08.2019 р.);__________________________________________________________

Директор технічний Галагудза Андрій Юрійович, директор з виробництва Невєдров Дмитро 
Олексійович, інженер з охорони праці Носенко Людмила Андріївна, головний електромеханік 
Калашніков Дмитро Якович, пройшли навчання з охорони праці в учбовому центрі «Престиж» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області:_________________

- НІ1АОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» (витяг з 
протоколу №20-74 від 29.07.2020 рЛ;___________________________________________________

- НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування па 
підприємствах чорної металургії» (витяг з протоколу №20-74/1 від 30.07.2020 р.);_________________

Наказом від 05 грудня 2016 р. № 0512-1 директора технічного Галагудзу Андрія Юрійовича 
призначено відповідальною особою за додержання законодавства з охорони праці та промислової 
безпеки.________________________________________________________________________________________

Наказом від 02 червня 2020 р. № 0206-1 директора з виробництва Невєдрова Дмитра 
Олексійовича призначено відповідальною особою за організацію і безпечне виконання робіт.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;



Наказом від 15 січня 2019 p. № 1501-1 по підприємству переглянута служба з охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Носенко Людмилу 
Андріївну.___________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказом від 03 вересня 2019 р. № 0309-1 по підприємству переглянута комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці: Голова комісії директор технічний Галагудза А.Ю., члени комісії 
Невєдров Д.О.. Калашніков Д.Я.. Носенко JI.A.__________________________

Також на підприємстві розроблені:_________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 0309-2 від

03.09.2019 р Л:__________________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з питань 

охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 0309-2 від 03.09.2019 p.):__________________
- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві СУОП (наказ про 

перегляд та затвердження № 0309-2 від 03.09.2019 p.):___________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 

затвердження № 0309-2 від 03.09.2019 р Л:_______________________________________________________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та 

затвердження № 0309-2 від 03.09.2019 р Л;________________________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 1202-1 від

12.02.2020 p.. № 0406-1 від 04.06.2020 p.);
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації 

вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці: журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці. 

Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки:____________________
Одійко О.В.. Ш атило О.В., Сальнікова С.І.. Кунец Н.Є., М андрика В.В.. Акопов Ю.В., 

Ломакін О.О., Кравченко 1.1., Корнілов М.В., Душечкін П.Є.. Іщенко С.А. -  пройшли навчання в 
навчальному комбінаті ДП ДНКК «Моноліт» за професією електромонтер з ремонту та 
обслуговування електрообладнання (витяг з протоколу №1375 від 29.12.2014 р. , № 330 від 
03.04.2017 p., № 407 від 23.06.2020 p.. посвідчення № 064065, 064062, 064056, 064055. 064059, 
064061.083032.083033.064063. 117519. 117520. 117521).________________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства, 
згідно загального курсу «Охорони праці» та інструкцій з охорони праці за професіями та видами 
робіт в обсязі виконуваних робіт (витяг з протоколу №15 від 13.11.2019 p.. №1 від 17.01.2020 p.. 
№ 11 від 16.03.2020 p.. навчання та перевірки знань комісією по підприємству).__________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства, 
згідно НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» (витяг з 
протоколу №24 від 03.08.2020 р.) та НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії» (витяг з протоколу №25 від 04.08.2020 p.)._____

Працівники підприємства раз на один рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ 
«ДЦПМД № 8» Дніпровської міської ради (заключения акт від 04.08.2020 рЛ._____________________

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні 
жилети, захисні окуляри та інше) у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших 313._________________________________________________________________________

Працівники підприємства забезпечені ручним слюсарним та електричним інструментом, 
кабелями та подовжувачами. понижуючими трансформаторами та іншим обладнанням, яке 
необхідне для виконання робіт. Інструмент та обладнання підлягає періодичній перевірці.



/
відповідно до вимог нормативних документів, з занесенням записів у журнал обліку перевірки і 
випробування електроінструменту та допоміжного обладнання до нього._________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на прибори обладнання, 
які використовуються при виконанні робіт.___________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; 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 перевірку знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ПТЕЕС «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»; ППБУ «Правила пожежної безпеки України»; 
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»; НПАОП 27.1-1.06- 
08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії»

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюється за допомогою інтернету тр/Щ)укованих в и д а н ь .____________________________________

нормативно-пдзвоізбі т і  матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.М. Павловський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці с>?(72'

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, устаткування 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.” .


