
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОЗАВОД» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1 К, код ЄДРГІОУ 00215108
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Бабаков Євген Миколайович____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

тел. 0687645189, е-таіі: е1екЦ'02ауос1@е1ек(гогауос1.сот.па______________ ________
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;

50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1К__________
місце виконання робіт підвищеноРдебезпеки 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 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 02 вересня 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Бабаков Євген Миколайович_________________________________
(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:

Налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної

(найменування виду робіт
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки ^ ^  

а  + ** підвищеної ^безпеки та/або машин, механізмів.
Вантажопідіймальні кранигга машини) >.___________________________________________________

устаткТУВЯтЯ‘"їГїдвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
Кран електричний мостовий двохбалковий опорний Тип 10-П-13,5-8,0 № 300, 2006 р,, Україна

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
Кран електричний мостовий однобалковий опорний Тип КМО-5,0-16,5-6,3 № 89, 2005 р.. Україна

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
В ПрА Г «Електрозавод» 94 робочих місць.________________________________________ ___ ____

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.



/

у тому числі 31. на яких існує підвищений ризик виникнення травм______________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

роботи виконуються на об'єктах підприємства, одна адміністративна будівля, одне приміщення
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

механоскладального цеху, одна будівля центрального складу___________________ ____________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Особами відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань хорони
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

праці та промислової безпеки на підприємстві є директор ПрАТ «Електрозавод» Бабаков Євген 
Миколайович, який пройшов 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 № 673/4.11-19 від 02.10.2019 р.)________

Начальник механоскладального цеху Новіков Олександр Віталійович, який пройшов навчання і 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства з законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 28 від 26.06.2018 р.); пройшов навчання в 
ПП «КРІОЛ» і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил 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 вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(протокол № 257/4.11-18 від 07.08.2018 р.); «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол № 817/4.11-19 від 20.11.2019 р.); «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» (протокол № 421 від 16.09,2020 р.), пройшов навчання в ПГІ «КРІОЛ» 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки (протокол № 254 від
08.08.2018 р.)__________________________________________________________________________

Начальник дільниці механоскладального цеху Гордієнко Микола Леонідович, який пройшов 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» 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, 
електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 2/68 від 15.02.2018 р.); «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(протокол № 6/72 від 20.06.2018 р.); пройшов навчання в ПГІ «КРІОЛ» і перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 417 від 
02.09.2020 р.), пройшов навчання в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з
питань пожежної безпеки (протокол № 362 від 17.08.2020 р.)__________________________________

Майстер дільниці механоскладального цеху Мороз Сергій Анатолійович, який пройшов навчання 
і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства з законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 28 від 26.06,2018 р,); «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 3 від 20.12.2019 р,); пройшов навчання в 
ПП «КРІОЛ» і перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під- час роботи з 
інструментом та пристроями» (протокол № 256/4,11-18 від 07.08.2018 р.); «1 Іравил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(протокол № 257/4,11-18 від 07.08.2018 р.); «Правил охорони праці під час виконання робіт на



висоті» (протокол № 817/4.11-19 від 20.11.2019 р.); «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (протокол № 4/97 від 25.04,201.8 р.): пройшов навчання в ГІН «КРЮЛ» 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки (протокол №' 687 від
04.10.2019 р.)___________________________________________________________________________

Наказом по підприємству № 127 від 15.09,2020 р. начальника механоскладального цеху Повікова • 
О. В. призначено відповідальним працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання; 
начальника дільниці Гордієнко М. Л. призначено відповідальним за утримання вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в справному стані; начальника дільниці 
Гордієнко М. Л. та майстра дільниці Мороза С. А. призначено також відповідальними за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами, підіймальними пристроями і відповідним
обладнанням.___________________ _______________________________________________________

Право видавати наряд-допуск на виконання робіт підвищенної небезпеки надано начальнику 
механоскладального цеху Новікову О. В., начальнику дільниці Гордієнко М. Л. (наказ № 44 від
29.01.2018 р.)__________________________ ________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству створена служба охорони праці (наказ № 98 від 07.04.2014 р.). функції 
якої виконує начальник відділу охорони праці Сизонець Лариса Олександрівна (наказ № 25к від
01.08.2018 р.)___________________________________________________________ ______________ '

наявність служби охорони праці
Згідно ст. 13 Закочу 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 (наказ № 375 від 26.09.2018 р.); Положення про службу охорони праці 
(наказ № 352 від 12.09,2018 року); Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (наказ № 374 від 25.09.2018 року); Положення про видачу наряду-допуску на 
виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ № 436 від 02.11.2018 року); Положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, затвердженого ухвалою
загальних зборів трудового колективу.______________________________________ _______________

інструкція з охорони праці № 10 для машиніста крана; інструкція з охорони праці № 26 для 
слюсаря-ремонтника; інструкція з охорони праці № 27 для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування; інструкція з охорони праці № 23 для стропальника: інструкція 
з охорони праці № 61 для працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання: 
інструкція з охорони праці № 62 для працівника, відповідального за утримання вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в справному стані; інструкція з охорони 
праці № 63 для працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними
кранами, підіймальними пристроями і відповідним обладнанням._____________________________

Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів 
здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, 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 №31 від 29,01,2019 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 я питань 
охорони праці на робочому місці, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, та якими 
проводився інструктаж та зберігаються керівником робіт у структурному підрозділі.______________

Накатом по підприємству № 189 від 16.10.2019 р. створена комісія я перевірки шані, я питань 
охорони праці, члени комісії якої пройшли навчання і перевірку янань в навчальних центрах. 
Головою комісії є керівник підприємства Бабаков Є. М.. члени комісії: Щербатова Г. 11. - начальник 
технічного відділу. Сияонець Л. О. -  начальник відділу охорони праці та Поліщук Л. А. -  голова
профспілкового комітету.____________________________________________________ . _____

Налагодження, ремонт, технічне обслуговування, експлуатацію вантажопідіймальних кранів та 
машин виконують навчені працівники (машиністи кранів, стропальники, слюсарі-рсмонтники, * *
електромонтер я ремонту та обслуговування електроустаткування).______________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Працівники підприємства проходять медичні огляди: при прийомі на роботу та періодично. За 
висновками медичної комісії, працівники, залучені до виконання робіт підвищеної небезпеки, 
придатні до роботи яа професією.________________ _________________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, відповідні 
креслення, схеми, керівництво з експлуатації). Технічний огляд вантажопідіймальних кранів 
проведений у встановлені строки спеціалістами експертної організації (в наявності висновки
експертизи).____________________________________________________________________________

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

захисту відповідно до затверджених та діючих на підприємстві «Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
ПрАТ «Електрозавод» (наказ № 62 від 25.05.2020 р.), з врахуванням Мінімальних вимог- безпеки і

*охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці, а саме: костюм бавовняний, черевики шкіряні, куртка бавовняна па утепленій прокладці, 
рукавички комбіновані, окуляри захисні, рукавички діелектричні, калоші діелектричні, 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 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; 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; НПАОГІ 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.12.2012 за № 2020/22332; 1 Іостанова КМУ № 1 107 
від 26.10.2011 Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робі т підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; 
Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004 Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування



/

та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткований підвищеної
небезпеки._____ )_________________________*______________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання, перелік ииіань дня 
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)

Є. М. Бабаков 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

органі Держпраці

ЦриУіітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом

2 0 р.  №  У У & У
/УУ У) у ■ У
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ь 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


