
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця _______САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ЕНТУЗІАСТ"_______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53020, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Базарове, код ЄДРПОУ 24227949
(місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

___________________Голова - Дзікович Роман Антонович, тел.+380983429513____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

___________________ Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Базарове_______________
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: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року потенційно небезпечні об'єкти підприємства не 
належать до ОПН, а тому оформленню реєстрації та страхуванню не проводилось._____________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:25.08.2020_________________
(дата проведення аудиту)

Я,___________________________ Дзікович Роман Антонович__________________________________
(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 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання)__________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- трансформатор ТМ-40/10, зав. № 1018834, рік виготовлення - 1985 р., СРСР, підстанція 
трансформаторна комплектна КТП 100-10-84-У1, зав. № 862743, рік виготовлення - 1986 р., СРСР

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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 2, у тому числі -  2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______ офісне приміщення: Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Базарове, буд. 1
виробничі об’єкти: Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Базарове________________

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

Інші відомості:
- голова садівничого товариства "Ентузіаст" Дзікович Р.А. пройшов у встановленому порядку 

навчання в ТОВ "НКТТ" Моноліт" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровський області згідно законів України "Про охорону праці", "Загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про об'єкти підвищеної небезпеки" та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (протокол №4/51 від 19.04.2018 року);

- голова садівничого товариства "Ентузіаст" Дзікович Р.А. пройшов навчання в ТОВ "НХТТ" 
Моноліт" та перевірку знань в комісії Головного управління "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" НПАОП 40.1-1.21-98 (посвідчення № 3879, протокол №7/9 
від 03 липня 2020 року) присвоєно V група електробезпеки;__________________________________

- голова садівничого товариства "Ентузіаст" Дзікович Р.А. пройшов навчання в ТОВ "НХТТ" 
Моноліт" та перевірку знань "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" 
(посвідчення № 3879, протокол №7/33 від 21 липня 2020 року);_______________________________

https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=53020%2C%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5&is_addr=true
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=53020%2C%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5&is_addr=true
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=53020%2C%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5&is_addr=true


- наказом по садівничому товариству "Ентузіаст" від 24 липня 2020 року за № 1-ОП голову 
садівничого товариства "Ентузіаст" Дзікович Романа Антоновича призначено відповідальною 
особою за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки;__________________________________

- наказом по садівничому товариству "Ентузіаст" від 24 липня 2020 року за № 2-ОП голову 
садівничого товариства "Ентузіаст" Дзікович Романа Антоновича призначено відповідальною 
особою за стан охорони праці на підприємстві;______________________________________________

- наказом по садівничому товариству "Ентузіаст" від 24 липня 2020 року за № 3-ОП голову 
садівничого товариства "Ентузіаст" Дзікович Романа Антоновича призначено відповідальною 
особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарство підприємства;________

- наказом по садівничому товариству "Ентузіаст" від 24 липня 2020 року за № 4-ОП голову 
садівничого товариства "Ентузіаст" Дзікович Романа Антоновича призначено відповідальною 
особою за протипожежний стан об'єктів підприємства та відповідальність за утримання пожежного 
інвентарю й засобів вогнегасіння в належному стані._________________________________________

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

Наказом № 10-ОП від 23 липня 2020 року в СТ "Ентузіаст" створено службу з охорони праці 
функції інженера з охорони праці голова садівничого товариства "Ентузіаст" Дзікович Р.А. поклав 
на себе.___________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення

В СТ "Ентузіаст" переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 11 -ОП від
27.07.2020 року "Положення про діяльність працівників, які виконують функції служби охорони 
праці", "Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорон праці" 
На підприємстві розроблені та впроваджені інструкції з охорони праці за професіями та видами 
робіт. На підприємстві своєчасно проводяться інструктажі за затвердженими програмами та 
інструкціями з охорони праці із записами у журналах реєстрації інструктажів. Всі працівники 
забезпечені засобами індивідуального захисту у встановленому порядку.______________________

В СТ "Ентузіаст" переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 12-ОП від
27.07.2020 року інструкції з охорони праці, в тому числі "Інструкція з охорони праці для 
електромонтера з обслуговування електрообладнання" .______________________________________

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування має професійну 
підготовку за професією "Електромонтер" та пройшов щорічну перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", в управлінні 
персоналу ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (посвідчення № 461 від 28.09.2015)
та має V групу з електробезпеки (до і вище 1000В)__________________________________________

В СТ "Ентузіаст" відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці ведуться 
наступні журнали:

- журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;________________________________
- журнал обліку, ознайомлення та отримання працівниками інструкцій з питань охорони 
праці;______________________________________________________________________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________
- журнал реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;_______
- журнал реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони 
праці;______________________________________________________________________________
- журнал видачі нарядів-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;_________
журнал інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________________
- журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки;________________________________
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту.______________

навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (технічні паспорти, 
керівництво з експлуатації, карти, схеми, таблиці), а саме:____________________________________

- трансформатор ТМ-40/10, зав. № 1018834;__________________________________________
- підстанція трансформаторна комплектна КТП 100-10-84-У1, зав. № 862743.___________
Працівники СТ "Ентузіаст" під час виконання задекларованих робіт забезпечені засобами

індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту: захисні каски, респіратори, захисні 
рукавиці, діелектричні рукавички, діелектричні боти, діелектричні килими, захисні окуляри, 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування проводяться відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



Підприємство забезпечене нормативно-правовою документацією, а саме: Закон України
"Про охорону праці" від 14.10.92 р. № 2695 - XII Закон України "Про внесення змін до Закону 
України "Про охорону праці" від 21.11.2002 р.. Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, затвердженими наказом Міністерства палива і енергетики України від 25.07.2006р 
№258 (у редакції наказу Міністерства палива і енергетики України від 13.02.2012р №91), 
Правилами експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1 -1.07-01). Правилами безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). затвердженими наказом 
Державного комітету України по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної 
політики України від 09.01.98р №4, Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
профзахворювань і аварій на виробництві, затвердженими Постановою КМ України від 
17.04.2019р №337. Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказам
Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 29.01.1998р №9._________________________

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.___________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.________________________________________________________

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

P.A. Дзікович
(ініціали та прізвище)

1  & Q  2 0 2 0 р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 

Держпраці 20 р. N

Примітки: І . 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.


