
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА
ФІРМА «ЄВРОКОНТАКТ»___________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49018, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гідропаркова, будинок 1, квартира 53_______________
місцезнаходження,

______________________________________ 31076588______________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

___________________ _______________Помазан Наталія Василівна__________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________________+380562312575__________________________________________
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 договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цівільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ
№ 1788 від 16.08.2002,_______________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці «20» липня 2020 року_______

(дата проведення аудиту)

Я, Помазан Наталія Василівна,_____ _____________________________________________ ;___________
(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:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;____________________________________
- Зварювальні роботи;________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

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 -  6, у тому числі 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

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



Адміністративну діяльність підприємство проводить за адресою: 49038, Дніпропетровська
область, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14 (договір оренди № 04-06 від 29.05.2014 р. з
ПВКП «РУДЕКС»).___________________________________________________________________________

Виробничу діяльність підприємство проводить на об’єктах замовників за договорами підряду. 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 12 від 20.01.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці:
- голова комісії -  директор Помазан Наталія Василівна,
-члени комісії: начальник дільниці Василенко Олександр Володимирович, майстер Гарін

Сергій Г еннадійович.__________________________________________________________________________
На підприємстві наказом № 17 від 21.01.2020 р. затверджено перелік робіт з підвищеною

небезпекою, які потребують спеціального навчання._____________________________________________
На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 

експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки;_________________________________________________________________________

Наказом № 14 від 20.01.2020 р. відповідальним за електрогосподарство та безпечне
проведення робіт в діючих електроустановках призначено майстра Гаріна С.Г.____________________

На підприємстві 28.01.2020 р. затверджено перелік осіб, що мають право видачі наряд -
допуску, бути: керівником робіт, допускачем, членами бригади.__________________________________

Наказом № 18 від 04.08.2020р. «Про призначення відповідального за випробування, 
забезпечення, збереження і справність засобів індивідуального захисту»;

Наказом № 21 від 22.01.2020 р. майстра Гаріна С.Г. призначено відповідальною особою з 
правом видачі наряд-допуску:__________________________________________________________________

- за безпечне виконання зварювальних робіт;_______________________________________________
- за безпечне виконання робіт на висоті;___________________________________________________
Наказом № 22 від 22.01.2020р. «Про створення комісії з приймання і перевірки ЗІЗ, що

надходить на. підприємство»
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 10 від 20.01.2020 р. функції служби 
охорони праці директор Помазан Н.В. поклала на себе.__________________________________________

наявністю служби охорони праці
Директор Помазан Наталія Василівна, начальник дільниці Василенко Олександр 

Володимирович, майстер Гарін Сергій Геннадійович пройшли в ДП «ЗНКК» навчання з загальних 
питань з охорони праці та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій
області (протокол № 3527 від 20.12.2019 р.).___________________________________________________

Директор Помазан Наталія Василівна, начальник дільниці Василенко Олександр 
Володимирович, майстер Гарін Сергій Геннадійович пройшли в ДП «ЗНКК» навчання з НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 3579 від
27.12.2019 р.)._______________________________________________________________________________

Директор Помазан Наталія Василівна, начальник дільниці Василенко Олександр 
Володимирович, майстер Гарін Сергій Геннадійович пройшли в ТОВ «УК СПЕКТР» навчання з 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» та чергову перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 002 від 09.01.2020 р.)
присвоєно V групи з електробезпеки (до та понад 1000 В).______________________________________

На підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію ( наказ № 11 від 20.01.2020 р.) :_______
«Положення про службу охорони праці»;______________________________________________________
«Положення про організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
«Положення про систему управління охороною праці підприємства»;
«Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці»;___________



Посадові особи мають посадові інструкції.
Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 

праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Посадові особи мають вищу та середньо -технічну освіту:
Робітники мають професійну підготовку, здобуту на навчальних курсах:

- електрогазозварник Коробка А.В. (посвідчення зварника № 90-ДН-58 від 11.04.2018 р. УАКЗ).
Робітники проходять щорічну перевірку знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії підприємства (протокол № 1 
від 27.01.2020 р.); персонал пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в комісії підприємства (протоколи № 2 від 27.01.2020 
р.), присвоєні ІІІ, IV групи з електробезпеки (до та понад 1000 В), та відповідні інструктажі з 
охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.

Наказом № 19 від 21.01.2020 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на види 
робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі № 8 під час виконання робіт на висоті, № 9 
з безпечної експлуатації запобіжних поясів в т.ч. порядок їх випробування. № 10 з безпечної 
експлуатації засобів індивідуального захисту, № 14 під час виконання зварювальних робіт.

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів 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 протоколів перевірки знань»;_________________________________________________
* «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;_________________________________________
* «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями»;_________________________________
* Журнал обліку актів випробування риштувань та запобіжних поясів;

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 

експлуатуються. Для виконання робіт підвищеної небезпеки підприємство експлуатує: ручний 
електроінструмент -  5 од.; трансформатор зварювальний СТШ-250У2 -  1 од.; пояси запобіжні 3ПЛ 
-К2, 3ПБ -  3 од. (акт № 3 від 22.01.2020 р. перевірки поясів_з висновком «придатні до подальшої
експлуатації»); страхувальні мотузки -  4 од.;____________________________________________________

експлуатаційної документації,
Для захисту працівників від шкідливих та небезпечних факторів виробництва на підприємстві 

використовуються засоби індивідуального захисту: костюми брезентові, костюми бавовняні, 
костюм зварника, черевики шкіряні, чоботи гумові, каски захисні, підшоломники, щиток захисний 
електрозварника, рукавиці, респіратори, зимовий спецодяг, спецвзуття, пояси запобіжні, пояси
рятувальні.___________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичні огляди при прийомі на роботу та періодично. 
246 (надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від
20.08.2019 р., проведеного фахівцями КЗ «МКЛ № 6» ДМР»).____________________________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно - 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХП від 
14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»; НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і



затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НГІАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОГІ 0.00- 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»; МГІАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 
використання виробничого обладнання працівниками»; НПАО П 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; «Порядок проведення атестації робочих місць за 
умовами праці», затв. пост. КМ У від 01.08.1992 р. №  442. Наказ М ОЗ України від 21.05.2007 р. №
246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».______

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 
відповідальність покладається на керівників робіт.

М атеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань._____________________________________________________

норм ативно-правової таматеріально-техн ічної бази, н авчально-м етодичного  забезпечення)

Н.В. Помазан
(ініціали та прізвище)

«26» серпня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2020 р. №  ___________________ .

Примітки: 1. Ф ізична  особа - п ідприєм ець  своїм підписом надає згоду  на о бробку  персональних даних з метою  
забезпечення  виконання  вим ог  П орядку  видачі дозволів  на виконання робіт  п ідви щ ен ої небезпеки та  на 
експлуатац ію  (застосування) маш ин, механізмів , устатковання  п ідви щ ен о ї небезпеки.

2. Реєстраційний номер обл іково ї картки платника податків  не зазначається  ф ізичним и  особами, які через 
сво ї релігійні переконання  в ідм овляю ться  від його прийняття  та п овідомили  про це в ідповідному органу 
держ ав н о ї  п одатково ї служ би  і маю ть відмітку в паспорті.




