
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості ПРО роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
_________________________________ "ОПКО”______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, вул. Ламана, 19, офіс 306-Б, ЄДРПОУ код 37118811

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

директор Ткаченко О лена Володимирівна

прізвище, ім’я та по-батькові керівника

тел. + 38 (067) 977 98 62, e.tkachenko@olvia.com 

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 карти платника податків, номер телефону, телефаксу,
адреса електронної пошти

03142, м. Київ, Святошинський район, проспект Академіка Палладіна 16 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:_____________________________

ПрАТ «СК «ГРАВЕ Україна» № 101060346, від 08.09.2020 р., строком дії -1 рік 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02 вересня 2020 року
ф (дата проведення аудиту)

Я, директор Ткаченко Олена Володимирівна
(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:

mailto:e.tkachenko@olvia.com


Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

-котел твердопаливний КАЬУІ5-320М. № 08632. країна виробник -  Україна, рік 
виробництва 2016 р;

-котел твердопаливний КАЬУІ5-500М. № № 08601. країна виробник -  Україна, рік
виробництва 2016 р .______________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування 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 -  8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  6, будівель і споруд (приміщень) -  1, виробничий об’єкт -  1, дільниця -  
0, структурних підрозділів -  1.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Наказом по підприємству № 05-РТ від 02.01.2019 р. директора Ткаченко Олену 

Володимирівну призначено відповідальною особою за організацію системи управляння 

охорони праці на підприємстві.

Наказом по підприємству № 04-РТ від 09.06.2017 р. головного інженера Матусевича 

Руслана Олексійовича призначено відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію 

електрогосподарства підприємства.

Наказом по підприємству № 1/ПБ від 02.01.2019 р. головного інженера Матусевича 

Руслана Олексійовича призначено відповідальним за загальну організацію і виконання робіт з 

пожежної безпеки, а також відповідальним керівником робіт по ліквідації аварій, рятуванню 

людей і зниженню впливу небезпечних факторів аварій на майно (власність), також 

призначені відповідальні по підрозділам.
$

Наказом по підприємству № 8-ОТ від 25.02.2019 р. призначено відповідальними 

особами за належну організацію та виконання робіт, що виконуються на висоті 1.3 метра 

головного інженера Матусевича Руслана Олексійовича.

Наказом по підприємству № 11-ОТ від 03.08.2020 р. призначено відповідальними за 
справний технічний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском (котли зав.№ 
08632. зав.№08601) головного інженера Матусевича Руслана Олексійовича та операторів 
котельні Батттинського Олександра Івановича, оператора котельні Загребу Олександра 
Анатолійовича, оператора котельні Поповича Назара Сергійовича.

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



Створення та функціонування служби охорони праці обумовлені ст. 15 Закону України 

«Про охорону праці». Відповідно до наказу № 05-РТ від 02.01.2019 р. призначено 

відповідальну особу за організацію охорони праці на підприємстві Ткаченко Олену

Володимирівну, яка керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про 

службу з охорони праці підприємства (далі -  Положення). Положення, розроблене на 

підставі НПАОП 0.00-4.21-04 «Типового положення про службу охорони праці», що враховує 

специфіку виробництва, вид діяльності та чисельність працівників, їхні умови праці та інші 

специфічні Фактори підприємства, визначає структуру служби, її чисельність, основні 

завдання, функції та права працівників відповідно до чинного законодавства, систематизує 

проведення оперативного контроль по підприємству.

На п і д п р и є м с т в і  проводиться своєчасне навчання та перевірка знань з питань охорони 

праці, пожежної безпеки, електробезпеки та за фахом відповідальності виконання робіт, 

також установленні строки проведення інструктажів на робочих місцях з питань охорони

праці:
Наказом по підприємству організовано проведення медогляду для працівників певних 

категорій. Працівникам, які залучатимуться до виконання робіт підвищеної небезпеки, 

передбачити проходження планового профілактичного медичного огляду відповідно до вимог 

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом 

від 24.04.2007 р. № 246 МОЗ України.

Наказом по пі дприємству затверджено Орієнтовний перелік заходів та засобів з охорони 

праці, які можуть бути профінансовані за умови їх впровадження на підприємстві, що 

регламентує фінансування охорони праці на законодавчому рівні відповідно до вимог статті 

19 Закону України «Про охорону праці» що здійснюється роботодавцем.

Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань

охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, наглядними

посібниками. Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки._____ ________________________________________

наявність служби охорони праці,

На підприємстві розроблено та введено в дію згідно затвердженого Переліку інструкції

з охорони праці за професіями та видом виконання робіт, наказами по підприємству № 5/ОТ 

від 18.02.2019 р. інструкції:

Для працівників неелектричного персоналу, використовуючи електроустановки, 

споживачами електроенергії №1:

Вступного інструктажу № 12;

При роботі з ручним інструментом №9;

При використанні переносних драбин №11;

При експлуатації ручного електрифікованого електроінструменту № 16;



видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам текстильного (бавовняного-) виробництва НПАОП 17.0-3.02-08. Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15 та отримали 
відповідні посвідчення за протоколом (Протокол № 08-35-2020/3 від 08.09.2020 року, виданий 
у ТОВ «НКП «ЕКСПЕРТ»).

Фахівці підприємства: Загреба Олександр Анатолійович оператор котельні. Башинський 
Олександр Іванович оператор котельні. Попович Назар Сергійович оператор котельні 
пройшли навчання і перевірку знань з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18. Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 
0.00-1.76-15. Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00- 
1.75-15. та отримали відповідне посвідчення та протоколи (Протокол № 08-35-2020/3 від 
08.09.2020 року, виданий у ТОВ «НКЦ «ЕКСПЕРТ»).

Фахівці підприємства: Ісаєв Сергій Олександрович слюсар-сантехнік. Дубчак Микола 
Валентинович електромонтер пройшли навчання і перевірку знань з Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, та отримали відповідне посвідчення та 
протоколи (Протокол № 08-35-2020/3 від 08.09.2020 року, виданий у ТОВ «НКЦ 
«ЕКСПЕРТ»),

Фахівці підприємства: Кучугурний Олександр Станіславович пройшов навчання і 
перевірку знань з Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам текстильного (бавовняного-) виробництва 
НПАОП 0.00-1.02-08. Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
НПАОП 0.00-1.71-13, та отримали відповідне посвідчення та протоколи (Протокол № 08-35- 
2020/3 від 08.09.2020 року, виданий у ТОВ «НКЦ «ЕКСПЕРТ»),

Фахівці підприємства: Дубчак Микола Валентинович електромонтер, Ісаєв Сергій 
Олександрович слюсар-сантехнік, пройшли навчання та перевірку знань з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98). Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (редакція від 02.03.2012 року зі змінами). Правил 
експлуатації електричних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01). Правил улаштування 
електроустановок з підтвердженням IV кваліфікаційної групи з електробезпеки до 1000 В 
(Протокол № 09-36-2020/1 від 09.09.2020 року видані у ТОВ «НКЦ «ЕКСПЕРТ»).

Фахівці підприємства пройшли відповідне навчання з питань охорони праці, та мають 
кваліфіковане, професійно - технічне навчаня за фахом виконуємих робіт та керуємого
устаткування, згідно нормативно -  правових документів.____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устаткування та обладнання що залучаються до виконання заявлених робіт 

підвищеної небезпеки є паспорти, керівництва з експлуатації заводів виробників. 

Проводяться технічні огляди (опосвідчення). відповідно до послідовності зазначеної у 

нормативно правових документах. Відповідають санітарно технічним - нормам України в 

наявності сертифікати відповідності. Заключено договір на проведення ремонтних робіт.

експлу атаці й ної до ку м е нтації,



Ягідно лі ст. 8 Закону України «Про охорону праці» робітники підприємства забезпечені 
засобами колективного та індивідуального захисту, згідно діючих нормативно-правових актів 
та норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Працівники підприємства забезпечені 313 такими як: куртка CENTER -  б шт. штани 
CENTER -  6 шт. черевики шкіряні з металевим носком CENTER -  6 шт. футболка FRUT 
LOOM -  6 шт. захисні рукавиці -  10 пар, жилет сигнальний -  10 шт. кепка -  6 шт. каска 
захисна -  10 шт. додатково плащ непромокальний, окуляри захисні, захисний щиток, 
респіратори. Пояси запобіжні, випробування поясів проводить відповідного чинного 
законодавства у протоколах огляду.

Облік видачі спецодягу та спецвзуття проводиться за особистими картками спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників підприємства.

засобів індивідуального захисту,

Підприємство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно- 
правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, інструкціями, 
якими керується при виконанні робіт.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені 
та затверджені наказом нормативно-правові акти з охорони праці

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

праці.
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 

засобів індивідуального захисту на робочому місці.

При виконанні робіт робітники керуються такими нормативними актами з питань 
охорони праці:

Закон України «Про охорону праці».
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу 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 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 

виробничого обладнання працівниками.
НПАОП 45.2-1.02-90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів 

житлово-комунального господарства
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 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском.



НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

* ------

ітивно-ппавоввгтЬ матеріально-технічної бази навчально- методичного забезпечення).
' 1 1  \р. '

Ткаченко О.В.
( ін іц іали  т а  п р ізви щ е)

20^э.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці < / /  2Ск^>. № ______.

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М №  48 від 07.02.2018}
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Головне управління Держпраці 
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