
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
________________ «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Харківська, будинок 7.____________________
місцезнаходження,

_______________________________________ 34052161_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

___________________ директор -  Безбатько О лег В алентинович___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________________+380667980653_____________________________________
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 договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цівільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ 
№ 1788 від 16.08.2002,_______________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________ звіт за результатами
аудиту охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0673.20 від 23.10.2020 р, проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________________________________________________ _

(дата проведення аудиту)
Я,_________________________________ Безбатько О лег В алентинович,______________________

(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 в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 150 кВ включно); 
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 (електричне устатковання електричних станцій 
та мереж, технологічне електрообладнання) (до 150 кВ включно)._________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



устатковання напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання):
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

установка випробування захисних засобів УИЗС, зав. № 6591, 1983 р.в. (СРСР) -  1 од.; 
апарат випробування масла АИМ-90, зав. № 2038, 1992 р.в. (СРСР) -  1 од.; апарати 
випробувальні діодні АИД-70/50: 2011 р.в. (Україна) -  1 од.; 2012 р.в. (Україна) -  3 од.; 
2013 р.в. (Україна) -  1 од.______________________________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження,
Кількість робочих місць -  74, у тому числі 6, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
Адміністративну діяльність підприємство проводить за адресою: 51400, Дніпропетровська 

обл., м. Павлоград, вул. Харківська, будинок 7 (договір купівлі-продажу нерухомого майна від
15.05.2018 р. з ТОВ «ПАВЛОГРАДТОРГБУД»)._________________________________________________

Виробничу діяльність підприємство проводить на об’єктах замовників за договорами підряду. 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 27 від 28.08.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці:
-голова комісії -  директор Безбатько Олег Валентинович,
-члени комісії: заступник директора Малиновська Аліна Юріївна, інженер з охорони праці 

Подуфалов Сергій Володимирович, провідний інженер з налагодження і випробувань
Тимченко Євген Миколайович._________________________________________________________________

На підприємстві наказом № 30 від 01.09.2020 р. затверджено перелік робіт з підвищеною
небезпекою, які потребують спеціального навчання._____________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:_________________________________________________________________________

Наказом № 3 від 02.01.2020 р. відповідальним за електрогосподарство призначено провідного
інженера з налагодження і випробувань Тимченко Є.М.__________________________________________

На підприємстві наказом № 29 від 31.08.2020 р. затверджено перелік осіб, що мають право
видачі наряд-допуску, розпоряджень, бути керівником робіт._____________________________________

Наказом № 28 від 31.08.2020 р. начальником випробувальної електротехнічної лабораторії 
(ВЕТЛ) призначено Тимченко Є.М._____________________________________________________________

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

Наказом № 26 від 28.08.2010 р. на підприємстві створена служба охорони праці. Наказом 
№ 164-К від 28.08.2020 р. інженером з охорони праці призначено Падуфалова С.В.________________

наявністю служби охорони праці
Директор Безбатько Олег Валентинович, заступник директора Малиновська Аліна Юріївна, 

інженер з охорони праці Подуфалов Сергій Володимирович, провідний інженер з налагодження і 
випробувань Тимченко Євген Миколайович пройшли навчання у КП «НКК» ДОР» з загальних 
питань з охорони праці і НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 31/16-2
від 22.12.2020 р.).___________________________________________________________________________

Директор Безбатько Олег Валентинович, заступник директора Малиновська Аліна Юріївна, 
інженер з охорони праці Подуфалов Сергій Володимирович, провідний інженер з налагодження і 
випробувань Тимченко Євген Миколайович пройшли навчання у КП «НКК» ДОР». Дії 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» та 
чергову перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи № 126 від 24.04.2019 р., № 31/14-20 від 07.10.2020 р.), присвоєно IV, V групи з
електробезпеки (до та понад 1000 В).__________________________________________________________

На підприємстві розроблені, затверджені і введені в дію:____________________________________
- «Положення про службу охорони праці» (наказ № 33 від 01.09.2020 р.);________________________
- «Положення про організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 34 від

01.09.2020 р.).______________________________________________________________________________



-Інструкції з охорони праці (наказ № 31 від 31.08.2020 р.).
Посадові особи мають посадові інструкції._________________________________________________
Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 

праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 

Посадові особи мають вищу та середньо -технічну освіту:
Персонал ВЕТЛ має професійну підготовку, здобуту у спеціалізованих навчальних закладах 

та навчальних курсах: начальник ВЕТЛ Тимченко Є.М. (диплом НР № 36848701 від 30.06.2009 р. 
Національний гірничий університет); провідний інженер з налагодження та випробувань 
Шубенко В.П. (диплом ЖВ-1 № 012489 від 03.07.1980 р. Дніпропетровський інженерно - 
будівельний інститут); інженери з налагодження та випробувань: Чобін О.І. (диплом НР 
№ 37424395 від 30.06.2009 р. Національний гірничий університет), Старков А.Л. (диплом КЗ 
№ 004087 від 28.02.1994 р. Харківський політехнічний інститут), Титаренко О.М. (диплом ЛЖ 
ВЕ№ 013103 від 18.06.1997 р. Дніпропетровський Державний технічний університет залізничного 
транспорту); електрослюсар Тарасов С.А. (свідоцтво № 239 від 15.10.2009 р. УП ПСП
ш. «Благодатна»);_____________________________________________________________________________

Працівники ВЕТЛ проходять щорічну перевірку знань з питань охорони праці, НПАОП 10.0
1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» в комісії підприємства (протокол № 20 від
23.10.2020 р.).

Працівники ВЕТЛ пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в комісії підприємства (протоколи № 21 від
23.10.2020 р.), присвоєні ІІІ, V групи з електробезпеки (до та понад 1000 В)._______________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
* «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;_____________________
* «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»;_____________
* «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці»;________________________________________
* «Журнал протоколів перевірки знань»;_________________________________________________
* «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;_________________________________________
* «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями»;_________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 

експлуатуються. Для виконання робіт підвищеної небезпеки ВЕТЛ підприємства експлуатує: 
установка випробування захисних засобів УИЗС, зав. № 6591, 1983 р.в. (СРСР) -  1 од. 
(атестат № 11-0/10837 від 12.10.2018 р.); апарат випробування масла АИМ-90, зав. № 2038, 
1992 р.в. (СРСР) -  1 од. (атестат № 11-0/10536 від 17.08.2018 р.); апарат випробувальний 
діодний АИП-70/50, зав. № 050311, 2011 р.в. (Україна) -  1 од. (атестат № 11-0/10470/1 від
28.07.2018 р.); апарат випробувальний діодний АИД-70/50, зав. № 080312, 2012 р.в. 
(Україна) -  1 од. (атестат № 11-0/10047 від 20.04.2018 р.); апарат випробувальний діодний 
АИП-70/50, зав. № 300812, 2012 р.в. (Україна) -  1 од. (атестат № 11-0/11481 від
31.05.2019 р.); апарат випробувальний діодний АИП-70/50, зав. № 200613, 2013 р.в. 
(Україна) -  1 од. (атестат № 11-0/10470 від 26.07.2018 р.); апарат випробувальний діодний 
АИД-70/50, зав. № 290812, 2012 р.в. (Україна) -  1 од. (атестат № 11-0/12700 від
07.04.2020 р.) і засоби вимірювальної техніки.___________________________________________

Підприємство має Свідоцтво про технічну компетентність вимірювальної
електротехнічної лабораторії (ВЕТЛ) ТОВ «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ПНП» № 06-2/481-2019 від
17.10.2019 р., видане ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Засоби вимірювальної техніки і випробувальне обладнання використовуються згідно
«Паспорта_____ ВЕТЛ»_____ і_____ проходять_____ державну_____ повірку_____ у_____ ДП
«ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» з додержанням затверджених графіків та 
відповідають галузі діяльності._________________________________________________________

експлуатаційної документації,



Для захисту працівників від шкідливих та небезпечних факторів виробництва на підприємстві
використовуються засоби індивідуального захисту: костюми брезентові, костюми бавовняні, 
черевики шкіряні, чоботи гумові, каски захисні, підшоломники, рукавиці, респіратори, зимовий
спецодяг, спецвзуття.__________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичні огляди при прийомі на роботу та періодично.

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 
14.10.1992. із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; 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 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»: 
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- 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту 
здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 10.0-1.01-10 
«Правила безпеки у вугільних шахтах»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», 
затв. пост. КМУ від 01.08.1992 р. № 442. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».______________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і- 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.

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

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________

нормативно-правової та\МРгеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В. Безбатько

2 $ .  / О  20 ,

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці^ /  2 0 ^ ^ ). № -*6?

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.


