
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“ЕЛЕКТРОСИЛА"____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50037, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Спартака, 6.143В, код згідно

ЄЛРПОУ 20262535__________________________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Єлтаренко Юрій Олександрович, (06712513979______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

e-mail: elektrosila20@rannbler.ru_______________________________________________
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 виконуются на території України згідно договорів підряду_______________

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 не укладався, згідно додатку 1 до порядку та правил проведення 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ "Електросила" страхування не проводиться,
тому що воно не е об'єктом підвищеної небезпеки.______________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________________________________07.08.2020_________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Слтаренко Ю рій Олександрович__________________________________________

(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;
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії с т р у м у

високої частоти;
Зварювальні роботи;
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування,

реконструкція машин, механізмів, устаткування 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 - устаткування напругою понад 1000В (електричне
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устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання). 
(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 1 1. V тому числі тих, на яких існує підвищений РИЗИК

виникнення травм 8________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

Офісне та виробниче приміщення знаходяться, за адресою: 50037, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Спартака, бул.МЗВ та належать 
ТОВ "Електросила" на праві властності (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого
майна 210048812110)_____________________________________________________________

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

ІНШ І ВІДОМОСТІ Директор Єлтаренко Ю.О., головний інженер Сидоренко 
О.М., заступник директора Єлтаренко Л.Ю., виконроб Пукась В.Б. пройшли 
навчання в ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки. Пр о т о к о л  №  588 від 14 червня 201 9р ., № 633  
від 21 червня 2019р., № 166 від 11 червня 2020р.

Директор Єлтаренко Ю.О., головний інженер Сидоренко О.M., заступник 
директора Єлтаренко А.Ю., виконроб Пукась В.Б. пройшли навчання в ПЗ «Центр 
професійної освіти та навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління
Аержпраці______ у______ Дніпропетровській______ області______ згідно______ НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
№543 від 07 червня 2019 p., 164 від 11 червня 2020р., №160 від 16 лютого 2018р.

Директор Єлтаренко Ю.О., головний інженер Сидоренко О.М., заступник 
директора Єлтаренко Д.Ю., виконроб Пукась В.Б. пройшли навчання в ПЗ «Центр 
професійної освіти та навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління
Аержпраці______ у______ Дніпропетровській______ області______ згідно______ НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», V 
група з електробезпеки до і вище 1000 В. Протокол №168 від 11 червня 2020 p., 
№341 /4.20-2020 від 20 серпня 2020р.

Директор Єлтаренко Ю.О., головний інженер Сидоренко О.М., заступник 
директора Єлтаренко А.Ю., виконроб Пукась В.Б. пройшли навчання в ПЗ «Центр 
професійної освіти та навча ння» та перевірку знань з «Питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обовязків яких належить 
виконання заходів пожежної безпеки». Протокол № 205 від 11 березня 2020р.

Директор Єлтаренко Ю.О., заступник директора Єлтаренко А.Ю., пройшли 
навчання в П З «Центр професійної освіти та навчання» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-
1.17-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 
П р о т о к о л  № 597 від 14 червня 2019р.

Розроблена документація система управління охороною праці. Накази про 
призначення відповідальних осіб:

Наказом №4 від 06.01,2015р. відповідальною особою за електрогосподарство 
підприємства призначено головного інженера Сидоренко О.М.

Наказом №12 від 09.08.2019р. відповідальною особою за безпечне виконання 
робіт на висоті призначено виконроба Пукась В.Б.



Наказом №14 віл 09.08.2019р. відповідальною особою за збереження в
технічно-справному стані інструменту призначено головного заст. директора 
Єлтаренко А.Ю.

Наказом №15 від 09.08.2019р. відповідальною особою за безпечну 
експлуатацію зварювального обладнання, за безпечне виконання зварювальних 
робіт призначено виконроба Пукась В.Б.

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

Наказом №4 від 12.01.2016р. створена служба з охорони праці та 
призначена особа відповідальна за охорону праці заст. директора 
Єлтаренко А.Ю.

На виконання вимог Закону України «Про о х о р о н у  праці» та НПАОП 0.00-4.12- 
05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом №34 ОП від 01.09.2016 р. на підприємстві 
ТОВ "Електросила" створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони 
праці у складі:

Голова комісії- Головний інженер Сидоренко О.М.
Члени комісії - Заст. директора Єлтаренко А.Ю. Виконроб Пукась В.Б. 

наявністю служби охорони праці,

На______ підприємстві______ переглянуті______ та______ введені______ в дію:
- Положення про службу охорони праці (наказ №10 ОП від 09.08.2019 p.).
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці______ (наказ______№10______ОП______від______09.08.2019______p.).
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №10 ОП від 
09.08.2019р.).
- Положення про порядок видачі та виконання нарядів (наказ №10 ОП від 09.08.2019 р.)
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці з 
питань о х о р о н и  праці (наказ №10 ОП від 09.08.2019 p .).
- Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту (наказ №10 ОП від 09.08.2019 p.).
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій переглянуто (наказ 
№10 ОП від 09.08.2019 p.).

Працівники, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки 
проходять планові профілактичні медичні огляди, відповідно до вимог Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого Наказом 
від 24.04.2007р., №246 МОЗ України. Працівники ТОВ "Електросила" пройшли 
періодичний медичний огляд в Криворізькій центральній районній лікарні, заключний 
акт від 16 січня 2020р.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та 
охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

Працівники зайняті на виконанні робіт з підвищеної небезпеки навчені, 
атестовані та мають відповідні посвідчення:

Електромонтажник Талізін С.П. - навчання в ПЗ «Центр професійної освіти та 
навчання» професії «Електромонтажник 5 р о з р я д у », протокол №259/1 від 
05.06.2015p, свідоцтво №259/1-15-08; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», протокол №163 від 11 червня 2020р., посвідчення №
163- 20- 10 .



Електромонтажник Бульба І.С. - Навчання в Український політехнічний
технікум за професією «Технік-електрік», диплом E l7 №100860 віл 12.07.2017р; 
навчання в ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» професії «Електрозварник 
ручного зварювання 4 р о з р я д у », п р о т о к о л  №361 від 06.06.2019р, свідоцтво № 361-19- 
02; навчання в ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» та перевірку знань з 
«Питань з пожежної безпеки» (пожтехмінімум). Протокол №171 від 11.06.2020р., 
посвідчення №03059505.

Електромонтажник Аворніков О.С. - навчання в ПТУ №45 за професією 
«Електромонтажник 5 розряду», диплом HP №21565435 від 13 травня 2003р.; навчання 
в ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Аержпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
№163 від 11 червня 2020 р., посвідчення №163-20-11 
Електромонтажник Аомніч В.І. - навчання на курсах бригадирів- 

електромонтажників по другорядним мережам за професією 
«Електромонтажник», свідоцтво № 1634 від 29.08.1972; навчання в КП «Навчально- 
виробничий центр АОР» за професією електрогазозварник 3 розряду», протокол 
№60 від 11.06.2011р., свідоцтво №952, посвідчення №712; навчання в ПЗ «Центр 
професійної освіти та навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Аержпраці у Аніпропєтровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №163 від 11 червня 2020 
р„ посвідчення №163-20-08; навчання в ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» та 
перевірку знань з «Питань з пожежної безпеки» (пожтехмінімум). Протокол №206 від
11.08.2020р., посвідчення №03059226; навчання в ПЗ «Центр професійної освіти та 
навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Аержпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», IV група з електробезпеки до і вище 
1000 В. Протокол №167 від 11 червня 2020 р„ посвідчення № 167-20-02.

Електромонтажник Гудим Ю.С. - навчання в ПЕМ «Північний ГЗК» за 
професією «Електрослюсар 5 р о з р я д у ». П р о т о к о л  № 40 від 16.03.1990р., свідоцтво 
№247; навчання в ПЗ «Центр професійної освіти та навчання» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
№163 від 11 червня 2020 р„ посвідчення №163-20-09;

Всі працівники підприємства пройшли перевірку знань в комісії, створеної 
Наказом ТОВ "Електросила" №34 від 01.09.2016p, згідно загального курса з охорони 
праці, нормативної документації, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, 
електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт.

На підприємстві ТОВ "Електросила" наказом №4 від 30.07.2020р. затверджені 
та введені в дію інструкції з охороні праці за професіями та видами робіт. Тексти 
інструкцій є стислими, з р о з у м іл и м и  і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
Формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»

Перелік інструкцій з охорони праці:
Вступний інструктаж з питань охорони праці
Для осіб відповідальних за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів 
По охороні праці при виконанні електромонтажних робіт в діючих 
електроустановках
По охороні праці при виконані монтажних робіт з ручними електроінструментами 
та пристосуваннями
По охороні праці для стропальника для обслуговуючого вантажопідйомні крани
По охороні праці при експлуатації електроустановок
По о х о р о н і  праці при виконанні електромонтажних робіт на висоті
По охороні праці для електрозварника ручної зварки



По охороні праці в час перевезення людей автотранспортом
Для надання первинної (долікарняної) допомоги потерпілим при нещасних 
випадках
По охороні праці при виконанні електромонтажних робіт на діючих підприємствах
По о х о р о н і  праці при монтажу силових трансформаторів
По охороні праці при монтажі розподільних п р и с т р о їв

По охороні праці при монтажі контуру заземлення
По о х о р о н і  праці при монтажі електричних машин
По охороні праці при монтажі кабельних мереж
По о х о р о н і  праці при монтажі електричних силових та освітлювальних мереж 
По охороні праці при спорудженні повітряних ліній електропередач 
По охороні праці для електромонтерів для ремонту та обслуговування 
електрообладнання 
З правил пожежної безпеки

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому 
числі та, що в и к о р и с т о в у є т ь с я  при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти 
та інструкції з експлуатації) на: пояси запобіжні 2ПЛ-К2. Заводські номери 022560 
(п р о т о к о л  №32152994-29.11.18-708/11-20 від 21.08.2020р.), 022603 (протокол 
№32152994-29.11.18-708/8-20 від 21.08.2020р.). 022612 (протокол №32152994-29.11.18- 
708/5-20 від 21.08.2020р.), інверторний зварювальний апарат «Патон». Зав. № 04274, 
покажчик напруги (2шт) 2017р.в., кутова шліфувальна машина «Елпром» 2018р.в. , 
дріль «Біауег» 2018р.в., перфоратор «РУУТ» 2019р.в., драбина трьохсекційна 2019р.в.

експлуатаційної документації,

Всі працівники згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці, а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці 
брезентові, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори, 
костюм зварника, маска зварювальника, діелектричні рукавиці, куртки утеплені, 
штани утеплені, чоботи та інше.

Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно-справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю), відповідно до вимог 
Законодавства та документації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство в достатньому обсязі забезпечено Законодавчими та 
нормативно-правовими актами з о х о р о н и  праці, стандартами, технічною 
документацією, інструкціями, якими працівники керуються при виконанні робіт, які 
декларуються.

Підприємство забезпечено такими нормативно-правовим документами:
- Закон України «Про охорону праці».
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки».
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів».
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
- Правила улаштування електроустановок .
- НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».



- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу о х о р о н и  праці».
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання та перевірку знань з питань 
о х о р о н и  праці».
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
- НАПБ. 0.00-1.15-2015«Правила пожежної безпеки».
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці піл час виконання робіт на висоті». 
-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
нструментами та п р и с т р о я м и ».

______ При виконані робіт з підвищеною небезпекою, що декларуються в наявності
наступне обладнання: Пояси запобіжні 2ПЛ-К2. Заводські номери 022560, 022603, 
022612. 2018р.в., інверторний зварювальний апарат «Патон». Зав. № 04274, покажчик 
напруги (2шт) 2017р.в„ кутова шліфувальна машина «Елпром» 2018р.в„ д р іл ь  
«Stayer» 2018Р.В., перфоратор «DWT» 2019р.в„ драбина трьохсекційна 2019р.в. , 
домкрати кабельні, електровимірювальні засоби (мегаомметр, кліщі 
вимірювальні) 2018Р.В., Фен «Stanley» 2018р.в„ пасатижі, бокорізи, викрутки з 
ізольованими ручкйми 2019р.в., рукавиці діелектричні 2019р.в„ набір слюсарного 
інструменту.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям
3 перевірки знань з питань охорони праці. 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.

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

j a  О. Єлтаренко
іідп^с) (ініціали та прізвище)

04 вересня 2020

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
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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.”.
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