
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЛЕКТРОЗАВОД-РЕСУРС»_______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1К, код ЄДРПОУ 35748122

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
Цурик Лариса Сергіївна__________ _________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника
тел. 0964490896, e-mail: ezav.res@gmail.com_________________________________________________

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;

роботи виконуються в орендованому виробничому приміщені згідно укладеного договору за адресою 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1К _________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _договір страхування цивільної

(найменування страхової компанії,
_ відповідальності перед третіми особами не укладався___________________________________ __

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _ 23 липня 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Цурик Лариса Сергіївна______________________________________ _________________________
(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:

_Зварювальні роботи. Газополум'яні роботи.___________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива, а саме: балони із стисненим газом (кисень газоподібний -

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,
12 од.; зварювальна газова суміш (аргон 82%, вуглекислота 18%) -  2 од.); зрідженим газом (пропан

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
бутан -  1 од.), країна походження Україна_____________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць, 19 робочих місць,____________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:ezav.res@gmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20_


у тому числі 14, на яких існує підвищений ризик виникнення травм _____________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

1 офісне приміщення та 1 виробниче приміщення, в яких розташовані структурні підрозділи:_____
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

адміністрація та ремонтно-механічна дільниця._________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань хорони праці та 
промислової безпеки є керівник ТОВ «Електрозавод-ресурс» Цурик Лариса Сергіївна, яка пройшла 

навчання в приватному підприємстві «КРІОЛ» законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 629/4.11-19 від 18.09.2019 р.).____________________

Заступник директора з виробництва Барабана Ігоря Анатолійовича, який пройшов навчання в ІIIІ 
«КРІОЛ» і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з 
протоколу № 629/4.11-19 від 18.09.2019 р.); «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» (протокол № 640/4.11-19 від 18.09.2019 р.); «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протокол № 638/4.11-19 від 18.09.20219 р.), пройшов перевірку знань 
з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів в комісії з перевірки знань з питань 
технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог Наказу Міністерства 
палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (протокол № 663 від 30.09.2019 р.), 
пройшов навчання в ІIIІ «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної
безпеки (протокол № 662 від 06.09.2019 р.)._____________________________________________________

Начальник ремонтно-механічної дільниці Плічко Микола Сергійович, який пройшов навчання в 
ІIIІ «КРІОЛ» і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, електробезпеки, пожежної 
безпеки (протокол № 15 від 15.01.2020 р.); «Лравил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол № 64 від 05.02.2020 р.); «Лравил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол № 68 від 05.02.2020 р.); «Лравил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 63 від 05.02.2020 р.), пройшов навчання в 
ІIIІ «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки (протокол
№ 71 від 07.02.2020 р.)_________________________________________________________________________

Начальника ремонтно-механічної дільниці Илічко Миколу Сергійовича призначено 
відповідальним за безпечне виконання зварювальних та інших вогневих робіт (наказ № 02/2020-03 
від_10.02.2020 р.), призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання 
під тиском (наказ № 02/2020-04 від 10.02.2020 р.) та призначено відповідальним за пожежну безпеку
при проведені зварювальних та інших вогневих робіт (наказ № 02/2020-02 від 10.02.2020 р.)._______

Ираво видавати наряд-допуск на виконання робіт підвищенної небезпеки надано заступнику 
директора з виробництва Барабану Ігорю Анатолійовичу та начальнику ремонтно-механічної
дільниці підприємства Іл ічко  Миколі Сергійовичу (наказ № 03/2020-03 від 03.03.2020 р.)__________

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

Наказом по підприємству створена служба охорони праці (наказ № 07/2019-05 від 04.07.2019 р.), 
функції якої виконує начальник відділу охорони праці Сизонець Лариса Олександрівна (наказ № 29к 
від 04.07.2019 р.), яка пройшла навчання в 1Ш «КРІОЛ» » і перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 126/4.11-19 від
20.03.2019 р.), «Иравил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол



№ 256/4.11-18 від 07.08.2018 р.); «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» (протокол № 660/4.11-19 від 25.09.2019 р.); «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протокол № 505/4.11-18 від 26.12.2018 р.), пройшла перевірку знань 
з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів в комісії з перевірки знань з питань 
технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог Наказу Міністерства 
палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (протокол № 496 від 26.12.2018 р.), 
пройшла навчання в ІIIІ «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної 
безпеки (протокол № 123 від 15.03.2019 р.)______________________________________________________

наявність служби охорони праці 
Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблено та введено в дію 

положення, посадові інструкції на керівників та інжинерно-технічних працівників, робочі інструкції 
на працівників, інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, інша документація з 
дотримання вимог законодавства з урахуванням специфіки виробництва: Положення про систему 
управління охороною праці (СУОП «Електрозавод-Ресурс») (наказ № 10/2019-04 від 31.10.2019 р.); 
Положення про службу охорони праці (наказ № 07/2019-08 від 08.07.2019 року); Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 03/2019-10 від
15.07.2019 року); Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки 
(наказ № 02/2020-05 від 14.02.2020 року); Положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого ухвалою загальних зборів трудового
колективу.____________________________________________________________________________________

Інструкція з охорони праці № 7 для електрогазозварника (наказ № 07/2019-02 від 03.07.2019 року); 
інструкція з охорони праці № 24 під час виконання зварювальних та інших вогневих робіт; 
інструкція з охорони праці № 25 під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (наказ
№ 03/2020-02 від 03.03.220 року).______________________________________________________________

Організація роботи шодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів 
здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці в ТОВ «Електрозавод-Ресурс», яке розроблене на основі типового положення з 
урахуванням специфіки підприємства. Вступний інструктаж з охорони праці проводиться в 
спеціально обладнаному кабінеті служби охорони праці згідно програми, затвердженої наказом 
№ 07/2019-07 від 04.07.2019 року та фіксується у журналі реєстрації вступного інструктажу, який
зберігається в кабінеті служби охорони праці.___________________________________________________

Проходження працівниками первинного, повторного, позапланового та. цільового інструктажів з 
питань охорони праці та їх допуск до роботи фіксується у журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими 
проводився інструктаж та зберігаються керівником робіт у структурному підрозділі.

Наказом по підприємству № 01/2020-04 від 31.01.2020 р. створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці, члени комісії якої пройшли навчання і перевірку знань в навчальних центрах. 
Головою комісії є керівник підприємства Цурик Л. С., члени комісії: Барабан І. А. -  заступник 
директора з виробництва, Сизонець Л. О. -  начальник відділу охорони праці та Плічко М. С. -
начальник ремонтно-механічної дільниці підприємства.__________________________________________

Зварювальні роботи, газополум'яні роботи, експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад
0,05 МПа виконують навчені працівники, а саме:________________________________________________

Холод Володимир Володимирович -  електрогазозварник 4 розряду та Сільченко Микола 
Анатолійович -  електрогазозварник 4 розряду, які пройшли навчання та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «Електрозавод-ресурс» з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, 
електробезпеки, пожежної безпеки; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол № 5 від 09.07.2020 р. та протол № 4 від 30.08.2019 р); пройшли навчання в 
ІIIІ «КРІОЛ» і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол № 641/4.11-19 від 18.09.2019 р.); «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 639/4.11-19 від 18.09.2019 р.), пройшли 
перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів в комісії з перевірки



знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів відповідно до вимог Наказу 
Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (протокол № 827 від
20.11.2019 р.); пройшла навчання в ІIIІ «КРІОЛ» з пожежно -технічного мінімуму та перевірку знань
в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки (протокол № 651 від 23.09.2019 р.)__________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Працівники підприємства проходять медичні огляди: при прийомі на роботу та періодично. 

Електрогазозварники, залучені до виконання робіт підвищеної небезпеки, за висновками медичної 
комісії, придатні до роботи за професією.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з
експлуатації, інструкції з користування обладнанням).___________________________________________

Для здійснення зазначених видів робіт на підприємстві використовується технічно справне 
обладнання, інструмент, які пройшли випробування, опосвідчення відповідно до нормативно- 
правових актів з охорони праці, а саме: зварювальні універсальні випрямлячі ВДУ 500 ін . №00006; 
ін. № 00007; портальна машина плазмового різання РУР 2500 ін. № 00013 та РУР 2000 ін. № 00014 
вимірювання опору ізоляції та випробування ізоляції, опору розтікання на основних заземлювачах і 
заземленнях магістралей та устаткуванні проводиться 1 раз на 6 місяців. Рукав для газового 
зварювання та різання металу (кисневий), рукав для газового зварювання та різання металу (пропан), 
випробування рукавів на міцність проводиться 1 раз на 3 місяці. Результати випробувань заносяться 
до Журналу обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників. Випробування проводяться центральною
заводською лабораторією ПрАТ «Електрозавод».________________________________________________

Різак Р3ДМ337П, випробування проводяться 1 раз на місяць. Редуктор кисневий БК0-50-4ДМ, 
редуктор УР-6-4 ДМ, випробування проводяться 1 раз на 3 місяці. Манометри кисневі МП-50; 
манометри технічні МП-50 проходять державну повірку 1 раз на 12 місяців. Штангенциркулі ТТТТТ-ТП- 
250-800-0,1 зв. № 035475; ТТТТТ-П-250-0,05 зв. № К621793, проходять повірку 1 раз на 12 місяців. 
Випробування проводяться Державним підприємством «Кривбасстандартметрологія», з яким
заключено договір на проведення цих видів робіт._______________________________________________

Укладено договіра з ТОВ «ІВФ «Ремтехгаз» від 01.08.2019 року на оренду посудин, що працюють 
під тиском понад 0,05 МПа (газових балонів), їх заповнення необхідною сировиною, технічне
обслуговування та ремонт._____________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального 

захисту відповідно до затверджених та. діючих «Норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та 
металообробної промисловості», з врахуванням Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, а саме: костюм для 
зварника, черевики захисні з гладким верхом і металевим носком, рукавиці брезентові з вогнегасним 
просоченням, рукавички комбіновані, щиток захисний для електрогазозварника, респіратор
газозахисний, каска захисна.___________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечено нормативно -  правовою документацією: Закон України «Про охорону 

праці», Кодекс законів про працю; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями; НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах; НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони 
праці під час зварювання металів; НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском; НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцем охорони праці працівників; НПАОП 29.2-1.01-58 Загальні правила техніки безпеки та 
виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування; НПАОП 0.00-7.17-18 
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів



індивідуального захисту на робочому місці; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів._______ .

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання, перелік питань для 
перевірки знань з охорони праці, розроблені тестові білети за професіями щодо перевірки знань з
питань охорони праці.______ __________________________________________________________________

Створений кабінет з охорони праці, забезпечений плакатами, наглядною агітацією, посібниками, 
нормативно -  правовими актами з охорони праці. Нормативна документація оновлюється за
допомогою інтернет видань і періодичних видань._______________________________________________

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

Д І О .  р £ ______________ 2 0 2 0  р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці / і г /  20 < £0 р. № _______ __________ .

Примітки: 1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.



3of<pŝ  - с^</гг~ Мз
і <37


