
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони прані

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
__________________ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ»._________________
_______ місцезнаходження: 51900. Дніпропетровська область, місто Кам’янське, вулиця________

Дніпробудівська, будинок 16, код ЄДРПОУ -42538685 ,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -директор Овчинніков В ’ячеслав Володимирович, тел. 067 616 4949, office@eum.dp.ua
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;

територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________
13 жовтня 2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Овчинніков В ’ячеслав Володимирович
(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 пі
двищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- Випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- устатковання напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно) (електричне устатковання

електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно) і в зонах дії 

струму високої частоти.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Вантажопідіймальні машини, а саме:
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- кран-маніпулятор СОРМА С 160.45 8 0 2 ,  2000 р. в., Італія.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

На підприємстві працюють 8 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  5 осіб._______________________________________ і ___________________________________

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

mailto:office@eum.dp.ua
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Адміністративно-виробничі приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська обл.. м. 
Кам’янське. вул. Дніпробудівська. буд. 16. загальною площею 194.1 м2 (договір оренди нерухо
мого майна №2/19 від 02.12.2019 p.. укладений із ПАТ «Енергогідромеханізапія»), Виконання 
робіт та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюється на 
об’єктах замовників згідно укладених договорів.

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

Інші відомості:
Наказом №Р8/ОП від 19.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт, спра
вний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено начальника електротехні
чної лабораторії Бахтінова Д.П. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В).
Наказом №Ю/ОП від 20.08.2020 р. відповідальною особою за справний стан засобів індивідуа
льного захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту призначено май
стра електротехнічної лабораторії Бойко Д.А.
Наказом №11/ОП від 21.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання верхолазних 
робіт та робіт на висоті з правом видачі наряд-допуску. облік, організацію своєчасного огляду, 
випробувань та зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу обліку і випробувань поя
сів і пристосувань» призначено майстра електротехнічної лабораторії Бойко Д.А. Для випробу
вання поясів та пристосувань, страхувальних засобів створена комісія у складі: директор Ов- 
чинніков В .В., майстер електротехнічної лабораторії Бойко Д.А.. головний інженер Петрусенко
А.М.
Наказом №12/ОП від 21.08.2020 р. здійснення робіт в діючих електроустановках проводити при 
оформленні наряду-допуску, який передбачує розробку та наступне здійснення комплексу за
ходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за проведення робіт 
в діючих електроустановках з правом видачі наряд-допуску призначено начальника електроте
хнічної лабораторії Бахтінова Д.П. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В).
Наказом №13/ОП від 21.08.2020 р. до самостійної роботи допущено стропальника Стрижеуса 
Р.В.
Наказом №14/ОП від 21.08.2020 р. відповідальною особою за експлуатацію вантажопідіймаль
них кранів призначено майстра електротехнічної лабораторії Бойко Д.А.
Наказом №15 від 24.08.2020 р. відповідальною особою за актуалізацію нормативної документа
ції призначено головного інженера Петрусенко А.М.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № Об/ОП від 18.08.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охо- 
рони праці у складі: Голова комісії -  директор Овчинніков В.В. Члени комісії -  головний інже
нер Петрусенко А.М.. майстер електротехнічної лабораторії Бойко Д.А.. начальник електротех
нічної лабораторії Бахтінов Д.П. -  пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Овчинніков В .В.. головний інженер Петрусенко А.М.. майстер електротехнічної ла
бораторії Бойко Д.А.. начальник електротехнічної лабораторії Бахтінов Д.П. пройшли навчання 
в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. 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, на
дання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілак
тики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №1/08-20 ОП-ПО від 04.08.2020 р. 
Директор Овчинніков В.В.. головний інженер Петрусенко А.М.. майстер електротехнічної ла
бораторії Бойко Д.А.. начальник електротехнічної лабораторії Бахтінов Д.П. пройшли навчання 
в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. 
ПЕЕЗ. ПУЕ. V група з електробезпеки до та понад 1000 В. Витяг з протоколу №1.08-20 ЕЛ/ЮМ 
від 07.08.2020 р.
Директор Овчинніков В.В.. головний інженер Петрусенко А.М.. майстер електротехнічної ла
бораторії Бойко Д.А. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з про
токолу №3/08-20 BP-ЕЮ від 04.08.2020 р.



з
Директор Овчинніков В .В., головний інженер Петрусенко А.М., майстер електротехнічної ла
бораторії Бойко Д.А. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями». 
Витяг з протоколу №2/08-20 ІП-ЕЮ від 04.08.2020 р.
Директор Овчинніков В.В., головний інженер Петрусенко А.М.. майстер електротехнічної ла
бораторії Бойко Д.А. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №5/08-20 ПП-ЕЮ від
04.08.2020 р. _________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №05ЮП від 17.08.2020 р. функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на головного інженера Петрусенко А.М.__________________

наявністю служби охорони праці,

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Стрижеус Р.В., Білошапка 
Я.Г. -  ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» за професією -  електромонтер з ремонту 
та обслуговування електроустаткування 4 розряду. Протокол №2133 від 19.08.2020 р. Свідоцтво 
№8951. №8952.
Стропальник Стрижеус Р.В. -  ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» за професією -  
стропальник 3 розряду. Протокол №2123 від 18.08.2020 р. Свідоцтво №8923.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Улмаде В.І. -  ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» за професією -  машиніст автовишки та автогідропідіймача 4 розряду. Протокол 
№2128 від 18.08.2020 р. Свідоцтво №8937.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Білошапка Я.Г.. електромон
тер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування Стрижеус Р.В. пройшли навчання в На
вчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ, 
ПЕЕЗ, ПУЕ, IV група з електробезпеки до та понад 1000 В. Витяг з протоколу №1.08-20 
ЕЛ/ЮМ від 07.08.2020 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Улмаде В.І., електромонтер з ремонту та обслуго
вування електроустаткування Білошапка Я.Г., електромонтер з ремонту та обслуговування 
Стрижеус Р.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів і но
рмативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці». Інструкцій з охорони праці в об
сязі виконуваних робіт по професіям. Протокол №1 від 21.08.2020 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Улмаде В.І. пройшов навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил по
жежної безпеки в Україні. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електроо- 
бладнання спеціальних установок». Протокол №2 від 21.08.2020 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Улмаде В.І., електромонтер з ремонту та обслуго
вування електроустаткування Білошапка Я.Г.. електромонтер з ремонту та обслуговування 
Стрижеус Р.В. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних при
строїв і відповідного обладнання» Протокол №3 від 21.08.2020 р.

На підприємстві ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ». відпо
відно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №Р7/ОП від 19.08.2020 р. затвер
джено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці:
- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці:
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом №07ЮП від 19.08.2020 р. затверджено



та введено в дію:
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

Наказом №Р1/ОП від 12.08.2020 р. затверджені та введені в дію:
- Тематичні плани і програми навчання.

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню 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 охорони праці на робочому місці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
Журнал обліку та випробування засобів індивідуального захисту.
Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та інші.

Наказом №09ЮП від 20.08.2020 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові ін
струкції. Наказом №04ЮП від 14.08.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпе
кою. які виконуються на підприємстві.
Наказом №Р4/ОП від 14.08.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних 
тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положен
ня про розробку інструкцій з охорони праці»._________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).______________________________

Для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на 
підприємстві мається в наявності наступне обладнання: основні та додаткові електрозахисні за
соби для роботи в електроустановках: показник напруги ПИБ У -2 (2 один.), діелектричні боти 
(2 пари), діелектричні рукавиці (2 пари), ізолююча штанга АЗП-220-З (2 один), електровимірю
вальні клещі КУ5570/М4 (2 один.), інструмент з ізолюючими рукоятками (викрутка, пасатижі, 
кусачки). 2019 р. в.. Україна -  2 компл.. перфоратор Bosch GBH 2-24 DFR. 2013 р. в.. Німеччи
на. кутова шліфувальна машина Makita 9553 NB. 2017 р. в.. Японія, риштування будівельні, по
яса лямкові комбіновані ПЛК 1-М. зав. №001931. №001932, 2015 р. в., Україна, набір інструме- 
нтів для електромонтажних робіт -  2 комплекти, стропи 4СК, 2019 р. в. -  2 один., кран- 
маніпулятор СОРМА С І60.45 SCJ2. зав.№3635. 2000 р. в.. Італія.
Для виконання робіт з випробування устатковання напругою понад 1000 В (електричного уста
тковання електричних станцій і мереж, технологічного електрообладнання) мається в наявності 
наступні засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та випробувальне обладнання (ВО): мегаомметр 
«ЦС 0202-1», №81269: апарат високовольтний випробувальний АВ-60-01РП. №02: вимірювач 
параметрів ізоляції високовольтний ИПИ-10. №073: вимірювач параметрів силових трансфор
маторів К540-3. №033: вимірювач опору заземлення «ЦС4107». №02483: прилад електровимі
рювальний цифровий «ЕР180М». №1610474: установка випробування масла УИМ-90м. №806: 
хроматограф (програмне забезпечення «Хроматек Аналітик»: комплекс апаратно-програмний 
«Хроматек-Кристал 5000»), №352395: омметр «ЗС0212». №06946: вольтметр універсальний ре
єструючий «ПРИМА-2000». №387: вимірювач струму короткого замикання «Щ 41160».
№66814: рулетка 5м «Р5УЗП». № іс-584-1Е: штангенциркуль «ІІІЦ-1-125-0.1-1». №606205: руч
ний лазерний віддалемір «Leica DISTO». №30504608.

Для виконання робіт з випробування устатковання напругою понад 1000 В, на підприємс
тві ТОВ «ПК «ЕЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ» створена електротехнічна лабораторія (ЕТЛ). ETJI не 
є юридичною особою, а структурно входить до складу підприємства, діє на підставі «Настанови 
з якості електротехнічної лабораторії» (затвердженої директором підприємства від 01.10.2020 
p.), «Паспорту електротехнічної лабораторії» (затвердженого директором підприємства від
01.10.2020 p.). Фахівці ЕТЛ мають необхідну підготовку, кваліфікацію, досвід в проведенні ви
мірювань та випробувань, мають право виконання певних видів робіт.
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Електротехнічна лабораторія TOB «ПК «ЕЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ» виконує роботи з ви
пробування устатковання напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно) (електричне устаткован
ня електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання, а саме:

1. Силові трансформатори, автотрансформатори й масляні реактори. ПТЕЕС додаток 1. 
таблиця 1 п.п. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9: додаток 2. таблиця 6: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6, 
8.8. 8.18. 8.19: СОУ-Н ЕЕ 45.101:2009.

2. Силові конденсатори. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 3 п.п. 2. 3. 4. 5: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 
п.п. 20.1. 20.2. 20.3. 20.4.

3. Кабельні лінії. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 5 п.п. 2. За: СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 п.п. 8. 9.
4. Повітряні лінії електропередавання. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 6 п.п. 7. 8: СОУ-Н ЕЕ 

20.302:2007 п.п. 28.6. 30.5.
5. Підвісні та опорні ізолятори. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 8 п.п. 2. 3: СОУ-Н ЕЕ 

20.302:2007 п.п. 25.2.25.3.
6. Вводи і прохідні ізолятори. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 9 п.п. 1. 2. 3: СОУ-Н ЕЕ 

20.302:2007 п.п. 24.1. 24.2. 24.3.
7. Масляні та електромагнітні вимикачі. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 10 п.п. 1. 3. 4. 5: СОУ- 

Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 10.1. 10.3. 10.4. 10.5.
8. Елегазові вимикачі. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 12 п.п. 1. 2. 3: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п.

14.1. 14.3. 14.4.
9. Вакуумні вимикачі. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 13 п.п. 1. 2. 6: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п.

13.1. 13.2. 13.3.
10. Вимикачі навантаження. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 14 п.п. 1. 2. 3: СОУ-Н ЕЕ 

20.302:2007 п.п. 12.1. 12.2. 12.3.
11. Запобіжники на напругу понад 1 кВ.. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 15 п. 1: СОУ-Н ЕЕ 

20.302:2007 п.п. 23.1.
12. Роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 16 п.п. 1. 2: 

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 15.1. 15.2.
13. Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 17 п.п. 1. 2. 

4. 6: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 21.1.1. 21.1.2. 21.1.4. 21.2.1. 21.2.2. 21.2.5.
14. Струмообмежувальні сухі реактори. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 19 п.п. 1. 2: СОУ-Н ЕЕ 

20.302:2007 п.п. 19.1. 19.2.
15. Вимірювальні трансформатори. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 10 п.п. 1. 2. 3: СОУ-Н ЕЕ 

20.302:2007 п.п. 9.1. 9.2. 9.3.
16. Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташу

вання. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 21 п.п. 1. 2. 4: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 16.1. 16.2. 16.4.2.
17. Заземлювальні пристрої. ПТЕЕС додаток 1. таблиця 25 п.п. 1. 2. 3. 8:СОУ-Н ЕЕ 

20.302:2007 п.п. 30.2. 30.3. 30.5. 30.6.
18. Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ.. 

ПТЕЕС додаток 1. таблиця 27 п.п. 1. 2. 3. 4: СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 27.1. 27.2. 27.6. 30.5.
19. Трансформаторне масло. ПТЕЕС додаток 2. таблиця 6: СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009.
20. Електрозахисні засоби. НПАОП 40.1-1.07-01 п.п. 21.1. 22.1. 23.1. 23.2. 23.3. 25.1. 27.1. 

27.5. 27.6. 21.1.

У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засо
бів». основні та додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках пройшли ви
пробування підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії служби діагностики ізоляції і 
захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна 
енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 06- 
2/420-2019. чинне до 09.07.2022 p.). та допущені до роботи в електроустановках напругою до та 
понад 1000 В. -  протоколи №785. №780. №784. №787. №745 від 03.08.2020 р.
У відповідності до ст. 21 Закону України «Про охорону праці», кран-маніпулятор СОРМА 
С160.45 SCJ2. заводський №3635. рік виготовлення -  2000. виробництва CPS GROUP SpA (Іта
лія). пройшов експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної не
безпеки. що придбані за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та 
промислової безпеки, що чинні на території України -  висновок експертизи №12.3-02-08- 
0027.20 від 05.10.2020 р. ДП «Центр сертифікації». У  відповідності до Постанови КМУ №687 
від 26.05.2004 р. кран-маніпулятор СОРМА С І60.45 SCJ2 пройшов експертне обстеження, по
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зачерговий повний технічний огляд 07.11.2019 р. ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» (ви
сновок експертизи № 1066.19.12.1-29.22 від 07.11.2019 р.). Експлуатацію подовжено. Наступне 
проведення експертного обстеження, повного технічного огляду -  07.11.2022 р.
У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, 
які використовуються під час виконання робіт на висоті та верхолазних роботах пройшли пере
вірку та випробування: пояса лямочні комбіновані ПЛК1-М -  акт №1 від 24.08.2020 р._________

експлуатаційної документації,

У  відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу 
№02/РП від 13.08.2020 р.. працівники ТОВ «ПК «ЕЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ». які виконують ро
боти  з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інди
відуального захисту. Засоби індивідуального захисту, що використовують за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а 
також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлу
атації виробників._____ ______________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці, в тому числі: Закон України «Про 
охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на екс
плуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердже
ного постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти 
підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Прави
ла технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила екс
плуатації електрозахисних засобів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час ро- 
боти з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час ви
конання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення 
про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань 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 роз
робку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвер
дження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівни
ків».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом №РЗ/ОП від 13.08.2020 р. інженерний склад, технічний пе
рсонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періоди
чні (протягом трудової діяльності) медичні огляди, працівників, зайнятих на важких роботах, 
роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному 
доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Заключний акт за ре
зультатами періодичного медичного огляду працівників від 01.07.2020 р.. виданий КЗ «Дніпро
петровська міська клінічна лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМ
ПАНІЯ «ЕЛЕКТРОЮЖМОНТАЖ» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних збо
рів учасників №21-02/20 від 21.02.2020 р.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують
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додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви- 
конання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
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В.В. Овчинніков
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « < // » 2020 р. № ґУ Л З , Л  у______

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

іла


