
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Електро Люкс Монтаж».
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______ 50051, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі будІО, код ЄДРПОУ 32974698._____________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Федорко Ярослава Миколаївна, тел/факс 068 637 37 70, ел. пошта е1екіго1их07@икг.пе1
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;
________________________ За договорами 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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 по порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р., підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________ 07.02.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Федорко Ярослава Миколаївна,_____________________
(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___________________________
(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

27 робочих місць, в тому числі 10, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель



Офісне приміщення розташоване за адресою: вул. Криворіжсталі буд 10; 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Виробниче приміщення розташоване за адресою: вул .Телевізійна, буд. ІД._______________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості - Директор ТОВ «Електро Люкс Монтаж » Федорко Ярослава Миколаївна, пройшла 
навчання в ПЗ «ЦПОН» перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з: охорони 
праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілому в разі 
нещасного випадку, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол від 18.05.2018р. №528/4,20-2018, посвідчення №528-18-01.)

Наказом №52 від 14.05.2020р. по підприємству створена постійно - діюча комісія з перевірки знань з 
охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників підприємства, в 
наступному складі:

Голова комісії: директор Федорко Я.М. - атестована на знання нормативно-правових і законодавчих 
актів охорони праці, а саме: загальний курс з охорони праці - протокол ПЗ «ЦПОН» від 18.05.2018р. 
№528/4.20-2018. посвідчення №528-18-01: «Правила охорони праці під експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»(НПАОП0.00-1.80-18)- протокол з ПЗ «ЦПОН» від 
22.02.2019р . №183/4.20-2019. посвідчення №183-19-01; «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»(НПАОП 40.1-1.21-98). «Правила пожежної безпеки України» - протокол з ПЗ «ЦПОН» від 
05.04.2019р. №339/4,20-2019. посвідчення №339-19-30.. до та понад 1000В група IV : Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) - протокол ПЗ «ЦПОН» від 10.10.2019р. №935/4,20-
2019. посвідчення №398-16-05;

Члени комісії:
Технічний директор -  Костюк Ігор Васильович атестований на знання нормативних правових і 

законодавчих актів з охорони праці, а саме: Загальний курс з охорони праці - протокол ПЗ «ЦПОН» від 
22.02.2019р.. №179/4.21 2019. посвідчення №179-19-06: 3 питань пожежної безпеки посадових осіб - протокол 
ПЗ«ЦПОН» від 22.01.2020р. №035.«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00- 
1,15-07) - протокол ПЗ «ЦПОН» від 30.01.2020р. №041. посвідчення №041-20-07.«Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» - протокол з ПЗ «ЦПОН» від 03.03.2020р. №124. посвідчення 
№045-20-05: «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98).
«Правила пожежної безпеки України» - протокол з ТОВ « Електро Люкс Монтаж» від 30.01.2020р. №045/4.20-
2020, посвідчення №045-20-05 ;«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроямиІНПАОП 0.00-1-71-13) протокол з ПЗ «ЦПОН» від 22.02.2019р. №186. посвідчення №186-19- 
06:«Правила охорони праці під експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» (НПАОП 0,00-1.80-18)- протокол з ПЗ «ЦПОН» від 22.02.2019р. №183. посвідчення 
№183-19-02:

Інженер з охорони праці -  Щеглова Віта Михайлівна атестована на знання нормативних правових і 
законодавчих актів з охорони праці, а саме: загальний курс з охорони праці - протокол ПЗ «ЦПОН»» від 
01.03.2019р. №210. посвідчення №210-19-02: з питань пожежної безпеки посадових осіб - протокол ПЗ 
«ЦПОН» №204 від 26.06.2020р., посвідчення №03059512: «Правила охорони праці під експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18)- 
протокол з ПЗ «ЦПОН» від 01.03.2019р. №208, посвідчення №208-19-01: «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 
40.1-1.21-98). «Правила пожежної безпеки України» - протокол з ТОВ « Електро Люкс Монтаж» від 
27.06.2019р . №22. посвідчення №014: «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями 
(НПАОП 0.00-1-71-13) протокол з ПЗ «ЦПОН» від 01.03.2019р. №297. посвідчення №297-19-01: Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) - протокол ПЗ «ЦПОН» від 
01.03.2019р. №206, посвідчення №206-19-01.

Уповноважена особа трудового колективу - Костенко Антон Ігоревич атестований на знання 
нормативних правових і законодавчих актів з охороні праці, а саме: загальний курс з охорони праці - протокол 
ПЗ «ЦПОН» від 13.02.2020р.. №075/4.20-2020. посвідчення №075-20-15: 3 питань пожежної безпеки 
посадових осіб - протокол ПЗ «Ц П О Н » від 22.01.2020р. №035. посвідчення №03058713. «Правила охорони 
праці під експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(НПАОП 0,00-1,80-18)- протокол з ПЗ «ЦПОН» від 13.02.2020р. №079/4.20-2020. посвідчення №079-20- 
06:«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол з ПЗ «ЦПОН» від 13.02.2020р. 
№077/4.20-2020. посвідчення №077-20-02: «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98). «Правила пожежної безпеки України» - протокол з ПЗ «ЦПОН» від 03.01.2020р. 
№124, посвідчення №077-20-02:«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями



ОП 0.00-1-71-13) протокол з ПЗ «ЦПОН» від 05.03.2020р. №137/4.20-2020. посвідчення №137-20- 
04;Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ( НПАОП 0.00-1.15-07) - протокол ПЗ «ЦПОН» 
від 13.02.2020р. №073/4,20-2020. посвідчення №073-20-08.
Наказом №23-07-2 від 23.07.2020р. затверджено осіб, які відповідають за документацію з охорони праці та 
промислової безпеки:
Начальник відділу охорони праці - Самойлова Юлія Олександрівна,
Інженер з охорони праці -  Щеглова Віта Михайлівна.______________________________________________

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

Наказом № 90 від 30.06.2020р. на підприємстві створений відділ з охорони праці, який представлений в 
особі начальника віллілу з охорони праці -  Самойлової Юлії Олександрівни, атестованої в установленому 
порядку з питань охорони праці та НПАОП. яка керується у своїй роботі «Положенням про відділ охорони 
праці», що затверджене наказом директора №93 від 01.07.2020р.. атестована на знання нормативних правових 
і законодавчих актів з охороні праці, а саме: Загальний курс з охорони праці - протокол ПЗ «ЦПОН» від 
26.09.2019р.. №906/4,20-2019, посвідчення №906-19-10; З питань пожежної безпеки посадових осіб - протокол 
ПЗ «ЦПОН» від 17.09.2020р. №418. посвідчення №03060153. «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «ЦПОН» від 26.09.2019р. №913. посвідчення №908-19- 
38;«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98'). «Правила 
пожежної безпеки України» - протокол ПЗ «ЦПОН» від 26.09.2019р. №908/4.20-2019. посвідчення №908-19- 
38;«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1-71-13) протокол 
ПЗ «ЦПОН» від 03.10.2019р. №928/4,20-2019. посвідчення №928-19-04; Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07') - протокол ПЗ «ЦПОН» від 26.09.2019р. №905/4.20-2019. 
посвідчення №905-19-02.

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною 
праці на підприємстві є «Положення про систему управління охороною праці», затверджене наказом від 
14.11.2014р. №17.

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації 
інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями, журнал 
реєстрації видачі монтажних (страхувальних) поясів, реєстрації видачі нарядів-доггусків на виконання робіт 
підвищеної безпеки, реєстрації видачі нарядів, протоколів перевірки знань; обліку та зберігання засобів 
захисту.

Наказом №96 від 08.07.2020р. по підприємству призначено особу, відповідальну за електрогосподарство 
підприємства -  технічного директора Костюка Ігоря Васильовича, атестованого в установленому порядку на 
знання НПАОП 40.1-1.21-98 (посвідчення №«045-20-05 до та понад 1000В група VI;

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки 
та на професії. Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві затверджено наказом № 6 від 31.01.2020р. 
Наказом № 2 від 17.01.2020р. затверджений перелік інструкцій з охорони праці та наказом 2/1 від 17.01.2020р. 
введені в дію на підприємстві інструкції з охорони праці, які видаються робітникам на руки під підпис у 
відповідності до професії та видів робіт: №1 загальні вимоги з охорони праці для всіх працівників ТОВ 
«Електро Люкс Монтаж»; №4 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування; №6 для 
інженера з охорони праці; №9 для майстра дільниці; №11 для електромонтажника силових мереж та 
електроустаткування; №12 для електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж; №13 для 
стропальника; №17 для робіт поблизу залізничних та автомобільних доріг; №18 для виконання робіт в діючих 
електроустановках; №19 для проведення вогневих робіт; №20 надання першої медичної допомоги;№21 для 
проведення вантажо-розвантажувальних робіт; №22 з пожежної безпеки; №24 для роботи на висоті;; №28 для 
роботи з підіймача (вишки~); №30 ліквідація аварійної ситуації;
Створена комісія з питань випробування обладнання, у складі:

Голова комісії:
-Технічний директор

ТОВ «Електро Люкс Монтаж» - Костюк Ігор Васильович
Члени комісії:
Начальник відділу охорони праці - Самойлова Юлія Олександрівна
Уповноважений трудового колективу



Майстер дільниці - Костенко Антон Ігорович
Інженер з налагодження й випробувань - Селютін Денис Олександрович, атестований на знання 

нормативних правових і законодавчих актів з охороні праці, а саме: загальний курс з охорони праці - протокол 
ПЗ «ЦПОН» від 13.02.2020р. №075/4.20-2020. посвідчення №075-20-16: «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правила пожежної безпеки України» - протокол з ПЗ 
«ЦПОН» від 13.02.2020р . №077/4,20-2020. посвідчення №077-20-01:«Правила охорони прані під час роботи з 
інструментами та пристроямиЩПАОП 0.00-1-71-13~) протокол ТОВ «Електро Люкс Монтаж» від 28.11.2019р. 
№42. посвідчення №347/1-16-02: Правила охорони прані під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15- 
07) - протокол ТОВ «Електро Люкс Монтаж» від 28.11.2019р. №41. посвідчення №04-12/3 Робітники 
підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно 
НПАОП 0.00-4.12.05. «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охороні праці». Навчання та перевірка знань працівників проводиться відповідно до вимог «Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», яке розроблене та введено на 
підприємстві в дію наказом №22 від 09.01.2019р:. у додатках до якого затверджені програми навчання, 
інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці. Працівники задіяні при виконанні 
вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні 
посвідчення') пройшли перевірку знань з питань охорони праці. Працівникам проводяться інструктажі з 
охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства: за інструкцією з охорони праці по професії та 
за видами робіт підвищеної небезпеки, яку робітників виконують під час трудової діяльності. 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва та наглядні 
посібники (набір слюсарних інструментів, драбини, риштування). Наказом №11 від 10.02.2020р: затверджено 
та введено в дію «Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються 
нарядом-допуском». Вказані у декларації види робі підвищеної небезпеки виконуються працівниками ТОВ 
«Електро Люкс Монтаж» відповідно проектно - технологічної документації та розроблених і погоджених з 
підприємствами замовниками Проектів виконання робіт, технологічних карт. В тому числі при виконанні 
земляних робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані в зоні робіт. Застосування 
землерийних машин під час виконання земляних робіт здійснюється згідно вимог чинного законодавства з 
укладанням відповідних договорів оренди.

В наявності є запобіжні пояса 2ПЛ-К2. № виробу: 021282. 000001. 009987. 000002. 000003. 000219; 
2ПЛ-КЗ. № виробу: 002008: ПП2-04-ЗУ. № виробу: 002335.

В наявності мається необхідна експлуатаційна документація, а саме: паспорти та інструкції з 
експлуатації на обладнання, яке використовується при виконані робіт підвищеної небезпеки та експлуатації 
устаткування підвищеної небезпеки; технологічні карти, плани виконання робіт, проекти організації робіт, 
щодо експлуатації устаткування, які декларуються. Працівники ТОВ «Електро Люкс Монтаж» забезпечені 
спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі, які 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані, та яким поводять їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на 
роботу та періодично один раз на рік згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

Відповідно до ст.5 Закону України "Про охорону праці", психофізіологічну експертизу працівникам 
підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проводить ТОВ "Сімейна клініка ПМС - Приватна 
Медична Служба» (договір про співпрацю від 02.01.2020 № ПФЕ-ОЗЛ

Працівники підприємства при проведенні робіт в повному обсязі забезпечені санітарно-побутовими 
приміщеннями відповідно ДО ДІЮЧИХ НОРМ.

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення встановлених 
норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій" на 2020 рік

На підприємстві впроваджена регулярна, відповідно до встановлених термінів, перевірка придатності 
313. з видачею актів, відповідно діючих нормативно - правових документів. Пояси запобіжні, зварювальні 
щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в 
діючих електроустановках, діелектричні рукавички, діелектричні коврики. інвентарні підмості. риштування 
драбини, зварювальне обладнання і таке інше - використовується за призначенням, у технічно справному 
стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та



користання засобів індивідуального захисту, про що робиться запис у журналі або картці обліку, згідно 
діючих вимог нормативних акті з охорони праці та експлуатаційних документів виробника.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ТОВ «Електро Люкс Монтаж» забезпечено нормативно-правовою документацію (Закон України «Про 
охорону праці». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони прані». НПАОП 0.00 4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників». НПАОП 0.00.-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуальної захисту». НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». ПУЕ 
«Правила улаштування електроустановок». «Правила пожежної безпеки в Україні». НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
відповідного обладнання», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

У ТОВ «Електро Люкс Монтаж» є кабінет охорони праці оснащений: оргтехнікою, навчальними та 
наочним посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими 
нормативним актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
яка необхідна для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань охорони праці. Матеріально- 
технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки, під час
виконання робіт, які декларуються.______________________________________________________________

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

Декларація зареєстрована у жу] 
органі Держпраці 20<

шалі обліку суб'єктів господарювання у територіальномуурналі оОліку суо єктів
іХ ~ р. №  ■ / / < % . '

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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