
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:

___________________ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « КЕМТ»_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49005, Дніпропетровська обл„ м. Дніпро, провулок Біологічний, буд. 2-А
місцезнаходження,

_______________________ код ЄДРПОУ 20204638___________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________ Іваницький Юрій Олексійович____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_______________ тел. +380997959799, кет1рр@апіаі1.сот_______________
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;

______ Згідно договорів підряду, 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
згідно гі. 14 ст. 7 Закону України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, 
яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких 
може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. №1788, 
страхування не проводиться, так як ПП «КЕМТ» не має об’єктів підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28 травня 2020 року.
(дата проведення аудиту)

__________________________ Я, Іваницький Юрій Олексійович____________________________
(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
Роботи верхолазні
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В

(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 -  16, з них на 6 існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
Роботи виконуються за договором підряду на об’єктах замовника, одна адміністративна

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
будівля, склад і побутове приміщення (договір оренди № 2 від 07.02.2020 року, з громадянкою 
України Іванівною О.Г.)______________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
У ПП «КЕМТ» наказами по підприємству призначені:

Наказом № 6 -  ОП від 14.02.2020 року відповідальним за організацію і безпечне виконання 
робіт на висоті ПП «КЕМТ» призначено -  виконавця робіт -  Баклунова Володимира Леонідовича: 

Наказом № 9 -  ОП від 14.02.2020 року затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою 
ПП «КЕМТ» перелік професій працівників, зайнятих на виконанні робіт підвищеної небезпеки: 

Наказом №15 -  ОП від 24.03.2020 року призначено відповідального за роботу в діючих 
електроустановок -  головного енергетика Гриву Василя Васильовича:

Наказом № 16 -  ОП від 24.03.2020 року відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства ПП «КЕМТ» - призначено головного енергетика Гриву Василя 
Васильовича:

Наказом №17 -  ОП від 07.05.2020 року відповідальним за проведення зварювальних робіт 
ПП «КЕМТ»- призначено -  виконавця робіт -  Баклунова Володимира Леонідовича:

Наказом № 18 -  ОП від 07.05.2020 року призначено осіб, відповідальних за стан охорони 
праці та пожежної безпеки на підприємстві: Іваницький ІО.О. Баклунов В.Л.

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

На ПП «КЕМТ» у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
реорганізована служба охорони праці, переглянуто її структура та введено в дію Положення про 
службу охорони праці наказом № 1 - ОП від 14.02.2020 року.

Ф ун кц ії служби охорони праці на підприємстві покладено на директора -  Іваницького Юрія 
Олексійовича.

наявністю служби охорони праці;
На підприємстві наказом № 5 від 14.02.2020 року переглянуто посадові інструкції 

директора, виконавця робіт, головного енергетика та робітників.
На підприємстві наказом № 7 - ОП від 14.02.2020 року переглянуті, затверджені та введені в 

дію інструкції з охорони праці:
- №2-ОП Інструкція з охорони прані про заходи пожежної безпеки на будівельних 

майданчиках:
- №4-ОП інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих 

робіт:
- №5-ОП Інструкція з охорони праці із загальних питань електробезпеки на будівельних



майданчиках;
№9-0П Інструкція з охорони праці для працівників, що виконують верхолазні роботи:

- №12-ОП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті:
- №18-ОП Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням 

спеціальних страхувальних засобів:
- № 19-ОП Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті, лісах, риштованнях, 

сходах і драбинах, із застосуванням засобів підмощування,:
- № 21-ОП Інструкція з охорони праці для електрогазозварника;
- №23-ОП Інструкція з охорони праці для електромонтера:

№20-ОП Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом, ручним, 
електричними машинами та переносними електричними світильниками.

інструкцій про проведення навчання
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими 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»

На виконання вимог Закону України « Про охорону праці » та НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці » наказом 
№ 10 - ОП від 02.03.2020 року переглянута та затверджена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці, у складі:

- Голова комісії -  директор Іваницький Ю.О.
- Члени комісії -  головний енергетик Грива В.В.
- Виконавець робіт Баклунов В.Л.

Директор Іваницький Ю.О. пройшов навчання у Навчальному центрі з охорони праці та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки 
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики 
професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій»
Витяг з протоколу №1/02-20 ОП-ДБ від 11.02.2020 р. Посвідчення №10.02-20 ОП-ДБ.

Головний енергетик Грива В.В. та виконавець робіт Баклунов В.Л. пройшли навчання у ТОВ 
«УК «Дніпробуд» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно ЗУ «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», « Про об’єкти підвищеної небезпеки».
Витяг з протоколу № 289 від 18.05.2020 р. Посвідчення № 4253.
Витяг з протоколу № 130 від 06.02.2020 р. Посвідчення № 1458.

Директор Іваницький Ю.О.. головний енергетик Грива В.В. та виконавець робіт Баклунов 
В.Л. пройшли навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань з питань охорони праці в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Законодавства про 
охорону праці». «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21- 
98; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки 
України». 4 група та 5 група з електробезпеки.
Витяг з протоколу № 167 від 14.02.2020 р. Посвідчення № 1832.
Витяг з протоколу № 347 від 09.06.2020 р. Посвідчення № 4983.
Витяг з протоколу № 134 від 07.02.2020 р. Посвідчення № 1498.

Директор Іваницький Ю.О., виконавець робіт Баклунов В.Л. та головний енергетик Грива В.В. 
пройшли навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань з питань пожежної безпеки в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил пожежної



безпеки України» НАПБ А.01.001-2014.
Витяг з протоколу № 234 від 02.03.2020 р. Посвідчення № 3329,
Витяг з протоколу № 234 від 02.03.2020 р. Посвідчення № 3331.
Витяг з протоколу № 234 від 02.03.2020 р. Посвідчення № 3340,

Директор Іваницький Ю.О., виконавець робіт Баклунов В.Л., головний енергетик Грива В.В. 
пройшли навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань з курсу: «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.
Витяг з протоколу № 242 від 04.03.2020 р. Посвідчення № 2960.
Витяг з протоколу № 242 від 04.03.2020 р. Посвідчення № 2964,
Витяг з протоколу № 300 від 21.05.2020 р. Посвідчення №4320.

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах. 
Електрогазозварники Левченко М.В. та Пащенко С.А. пройшли навчання у ТОВ «УК 

Дніпробуд» за професією - електрогазозварник 4 (четвертого) та 5 ('п’ятого') розряду.
Витяг з протоколу № 152 від 11.02.2020 р. Посвідчення № 1674,
Витяг з протоколу № 422 від 23.06.2020 р. Посвідчення № 5995.

Електрогазозварники Пащенко С.А. та Левченко М.В. пройшли навчання у ТОВ «УК 
Дніпробуд» та перевірку знань з курсу «ЕІравила пожежної безпеки в Україні» з питань пожежної 
безпеки за програмою спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум)
Витяг з протоколу № 263 від 10.03.2020 р. Посвідчення № 3440.
Витяг з протоколу № 263 від 10.03.2020 р. Посвідчення № 3437.

Електрогазозварники Пащенко С.А. та Левченко М.В. пройшли навчання у ТОВ «УК 
«Дніпробуд» та перевірку знань з курсу: «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.
Витяг з протоколу № 55 від 21.01.2020 р. Посвідчення № 509.
Витяг з протоколу № 55 від 21.01.2020 р. Посвідчення №511.

Електрогазозварники Пащенко С.А. та Левченко М.В. пройшли навчання у ТОВ 
«Дніпробуд» та перевірку знань з питань охорони праці в комісії Еоловного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області згідно «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів') 
«Правил пожежної безпеки», 4 група з електробезпеки.
Витяг з протоколу № 135 від 07.02.2020 р. Посвідчення № 1419.
Витяг з протоколу № 135 від 07.02.2020 р. Посвідчення № 1423.

Верхолази Чередник О.М. та Пащенко М.А.. пройшли навчання у ТОВ «УК Дніпробуд» за 
професією - верхолаз.
Витяг з протоколу № 55від 21.01.2020 р. Посвідчення №510.
Витяг з протоколу № 55 від 2Е0Е2020 р. Посвідчення № 508.

Верхолази Чередник О.М. та Пащенко М.А. пройшли навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» та 
перевірку знань з курсу: «ЕІравила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00- 
1.15-07.
Витяг з протоколу № 55 від 21.01.2020 р. Посвідчення № 510.
Витяг з протоколу № 55 від 21.01.2020 р. Посвідчення № 508.

Верхолази Чередник О.М. та Пащенко М.А. пройшли навчання у ТОВ «Дніпробуд» та 
перевірку знань з питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 (Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів) «Правил 
пожежної безпеки». 4 група з електробезпеки.
Витяг з протоколу № 135 від 07,02.2020 р. Посвідчення № 1421.



Витяг з протоколу № 135 від 07.02.2020 р. Посвідчення № 1418.
Верхолази Чередник О.М. та Пашенко М.А. пройшли навчання у ТОВ «УК Дніпробуд» та 

перевірку знань з курсу «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі 
Програми проведення спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) для працівників, 
зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
Витяг з протоколу № 263 від 10.03.2020 р. Посвідчення № 3436.
Витяг з протоколу № 263 від 10,03.2020 р. Посвідчення № 3439,

Електромонтери з обслуговування електроустановок Стрижеус С.І. та Ткач В.М. пройшли 
навчання у ТОВ «УК Дніпробуд» за професією - електромонтер з обслуговування 
електроустановок.
Витяг з протоколу №1064 від 22..09.2020 р. Посвідчення № 10120.
Витяг з протоколу № 139 від 07.02.2020 р. Посвідчення № 1590.

Електромонтери з обслуговування електроустановок Стрижеус С.І. та Ткач В.М. пройшли 
навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» та перевірку знань з курсу: «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.
Витяг з протоколу № 242 від 04.03.2020 р. Посвідчення № 2961.
Витяг з протоколу № 55 від 21.01.2020 р. Посвідчення № 507.

Електромонтери з обслуговування електроустановок Стрижеус С.І. та Ткач В.М. пройшли
Н а В Ч а Н Н Я  V « Д І Н Ш р О О У Д »  ЛЛ  П Є р Є В 1 Р К У  3

управління Держпраці у Дніпропетровській
нань з питань 
області згідно

охорони праці в коміс 
' «Правила безпечної

ТІ і оловного 
експлуатації

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів) «Правил пожежної безпеки». 4 група з електробезпеки.
Витяг з протоколу № 135 від 07.02.2020 р. Посвідчення № 1422.
Витяг з протоколу № 135 від 07.02,2020 р. Посвідчення № 1420.

Електромонтери з обслуговування електроустановок Стрижеус С.І. та Ткач В.М. пройшли 
навчання у ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань з курсу «Правила пожежної безпеки в 
Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми проведення спеціального навчання (пожежно- 
технічний мінімум) для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
Витяг з протоколу № 263 від 10.03.2020 р. Посвідчення № 3435.
Витяг з протоколу № 263 від 10,03.2020 р. Посвідчення № 3438.

та інструктажу з питань охорони праці,

На всі зварювальні апарати та електроінструменти, які використовуються для роботи 
електрогазозварників є паспорти. На прилади, які використовуються для роботи в 
електроустановках є паспорти.

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 

захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, жилети 
сигнальні, рукавиці-краги. окуляри захисні, пояси запобіжні лямкові, пояси захисні безлямкові. 
щитки захисні костюми бавовняні, черевики шкіряні, рукавиці діелектричні, та ін.) у відповідності 
до чинних нормативних актів; На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.

засобів індивідуального захисту,
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці.
Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 

підприємстві, затверджений директором підприємства:
Журнал обліку вступного інструктажу з питань охорони праці;

- Журнал обліку вступного інструктажу з питань пожежної безпеки;
- Журнал обліку проведення інструктажів на робочому місці;



/

- Журнал обліку видачі документів з охорони праці;
- Журнал обліку видачі та утримання захисних засобів;
- Журнал обліку нещасних випадків на виробництві.

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
Проведення навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
До роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію; 
Проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 

навчально-методичне забезпечення:
- Конституція України;
- Кодекс законів про пращо України від 10 грудня 1971 р. № 322-УІІІ;
- Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці»;

Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-ХІІ «Про колективні договори і угоди»;
Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 «Про затвердження 
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»;

- НПАОП 0.00 -  2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
- НПАОП 40.1- 1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» .
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
НПАОП 0.00 -  4.12-05 «Типове положення про навчання з питань охорони праці».
НПАОП 0.00 -  4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства».

- НПАОП 0.00 -  4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праццх-^
- НПАОП 0.00 -  6.03 -  93 «Порядок опрацювання і затвердженн?Гвтасни/ком^иормативних 

актів, що діють на підприємстві».
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників».
При верхолазних роботах та при виконанні робіт на висоті працівники використовують 

пояси захисні лямкові та пояси захисні безлямкові. При роботах в електроустановках працівники 
використовують інструмент з ізолюючими рукоятками: діелектричні пасатижі, кусачки бокові 
діелектричні, покажчики напруги вказівники високої напруги.

Також на підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, 
технічними засобами, макетами, засобами індивідуального та колективного захисту, куточком з 
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіками 
проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з 
поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні 
шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки)та 
засоби захисту від них тощо,

Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з 
охорони праці, підручники, методичну довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та 
інші інформаційні матеріали. На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально- 
технічна база та навчально-методичне забезпечення.

Переносний електричний інструмент для роботи, захисні пояси та стропи, зварювальне



обладнання проходять періодичні випробування 1 раз на 6 місяців, а драбини для виконання робіт 
на висоті проходить випробування 1 раз на рік . Переносний електричний інструмент -  Протокол 
№ 1208/1 від 12.08.2020 р.. запобіжні пояси та стропи -  акт випробування № 2407/1 від 24 липня 
2020 року, зварювальне обладнання -  ( зварювальні апарати типу «Рпірго -М» протокол 
вимірювань опору зварювального апарату №1208/1 від 12.08.2020 рЛ.

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

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

Ю.О. Іваницький
(ініціали та прізвище)

Декларація
Держпраці

журналі облію' суб'єктів то
2о^%. N /* г

у журналі обліку ̂ суб'єктів господарювання у територіальному органі

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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