
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ»______________________________

(для юридичної особи. найменування юридичної особи,

49098. м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, офіс 4-4-2, багатофункціональний 
центр "Вавілон-1", Код податків згідно з ЄДРГІОУ: 40987649. директор Тітов Володимир 
Борисович, контактний телефон__0676341536,___адреса___електрон ної....пошти
о 1 е п ка . гасі еп к о ч / и к г. п с і_____________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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;

На об'єктах замовника, 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 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Згідно додатку 1 Ж>. 
порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами згідно постанови кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року потенційно 
небезпечні об'єкти підприємства не належать до ОПН. а тому оформленню реєстрації та
страхуванню не проводилось.______ _____________________________________________ __

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 13.02.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Тітов Володимир Борисович_______ __________ __________________________________
(п р ізви щ е, ім 'я та  по батькові кер івни ка ю р и д и ч н о ї особи

або ф ізи чн о ї особи  - п ідприєм ця)

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: а саме
Роботи, що вико нуються_за__допомогою механічних підіймачів та будівел ьних
підйомників.______________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



Вантажопідіймальні крани, підйомники:
-Гідравлічний автомобільний кран КС 3577. вантажопійомністю 12,5 т, рік виготовлення 
і 989, країна виробник -  СРСР. 1 од.;_____________;_____________
Підйомник автомобільний гідравлічний AT-1 4/1 1 (SOCAGE АЗ 1.4), рік виготовлення 
2019, країна виробник -  Україна, 1 од.____________________ ________________ ___

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, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -8______ _____ _______ ____ ___________________ __________________

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

Офісне приміщення за адресою (м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського 2, офіс 4-4-2, 
багатофункціональний центр "Вавілон- 1")
Виробнича база за адресою: 52005, Дніпропетровська область. смт.Слобожанське, вул. 
Сухомлинського, 54 •
Роботи виконуються на об' єктах замовника, згідно укладених договорів на території 
України._____________________________________________________________

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

Інші відомості:
На підприємстві існує постійно діюча комісія з охорони праці у складі чотирьох 

чоловік: голови комісії - директора- Тітова В.Б., заступника голови комісії - головного 
інженера - Ковгана ОТІ., членів комісії - начальника дільниці - -  ГІерекопського Д .В., 
майстра Каракуци P.O. (наказ «№ 14-о від 01.10.2018 року):
Відповідальний за стан умов праці та безпечну організацію праці в цілому по 
11 ідприємству- директор Т і то в В. Б ,
Відповідальний за__ функціонування системи управління охороною праці, керівник

служби охорони праці-начальник відділу охорони праці Руденко О.І.(наказ від 25.08.2020 
р. № 38-о).
Відповідальність за безпечні умови праці -  головний інженер Ковган О. П. (наказ від 
03.12.20 18 р . № 41
Відповідальнність за утриманням і безпечною експлуатацією підйомника -головний 
інженер Ковган О. П.(наказ від 18.10.2019 р. № 23-о).
Відповідальність за безпечне виконання робіт з підвищеною небезпекою - головний 
інженер Ковган О. П.(наказ від 01.02.2017 р. № 7).
Відповідальність за електрогосподарство- головний інженер Ковган О. 11.,у випадку 
відсутності особи, відповідальної за електрогосподарство його обов'язки покладаються на 
виконавця робіт Федоровича Євгена Ігоровича (наказ від 01.02.2017 р . № 6).

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

Згідно __зі ст. 15 Закону України «П ро.охорону праці» для організації виконання
правових, організаційно-технічних.__санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та
лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані на попередження нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій у процесі трудової діяльності, а також контролю 
дотримання працівниками вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці, 
розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють па 
підприємстві, на підприємстві створена наказом № 2-о від 01.02.2017 року служба 
охорони праці, яка діє відповідно Положення про службу охорони праці Товариства з 
обмеженою відповідальністю ‘’ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ",



затвердж ен ого  наказом № З-о від 01.02.2017 року, службу очолює, згідно наказу № 38-о
від 25.08.2020 року, начальник відділу охорони праці —  Руденко Ольга Ігорівна, яка 
пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ «Навчально- 
виробничийий центр «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА’їпосвідчення № 293-14-2020 від
20.03.2020 року). Служба охорони праці підприємства,_керуючись Положенням,
розробила систему керування охороною праці на підприємстві та здійснює чіткий 
контроль за діяльністю виробничих структур, виконанням обов 'язків та дотриманням прав 
окремими посадовими особами, контролює за створенням безпечних та нешкідливих умов 
праці працюючих на будівельних майданчиках.
наявністю служби охорони праці_______________________________________________________________________________

Інструкції з охорони праці затверджені наказом від № З-о від 31.01.2020р. та наказом № 
21-0 08.05.2020 р , в т.ч.:
1. Іпеір\ к ці я ч охороні праці № 40 під час роботи на висоті;
2. Інструкція з охорони праці № 32 для електромонтажника по освітленню та 
освітлювальним мережам;
3. Інструкція з охорони праці № 33 електромонтажника силових мереж та 
електроустаткування ;
4. Інструкція з охорони праці № 36 під час виконання електромонтажних робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів;
5. Інструкція з охорони праці № 57 для налагоджувальника контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики;
6. Інструкція з охорони праці № 63 електромонтажника розподільних пристроїв;
7. Інструкція з охорони праці № 45 „Основи електробезпеки”;
8. інструкція з охорони праці № 65 для стропальника;

9. Інструкція з охорони праці № 66 для машиніста автокрана;
10. Інструкція з охорони праці №  67 для машиніста автовишки та автогідропідіймача .
інструкцій про проведення навчання ................................................................................................ ....................... ......

Особи, відповідальні за дотриманнія законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки: Директор —  Тітов Володимир Борисович (Загальний курс охорони 
праці - протокол перевірки знань з охорони праці № 81-556-20 від 19 .06.2020 року. 11 ВЦ 
“Професійна безпека”; “ТОВ УК “Днепробуд”), головний інженер - Ковган Олег Петрович 
(Загальний курс охорони праці -протокол “ТОВ УК “Днепробуд” № 85 від 27.01.2020 p.; 
протокол “ТОВ УК “Днепробуд” по перевірці знань з правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті № 56 від 21.01.2020 року, Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.180-18, протокол перевірки знань з охорони праці № 499 від
29.07.2020 року, “ДІІ ДНКК “Моноліт”, І Іравила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів 40.1-1.21-98, посвідчення “ТОВ УК “Днепробуд” з перевірки знань з охоро 11 и 
праці X" 727 від 24.01.2020 року, V група з електробезпеки), виконроб - Мандич Валентин 
Григорович (Загальний курс охорони праці - протокол “ТОВ УК “Днепробуд” № 85 від
27.01.2020 p., Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 40.1-1.21 -98, 
посвідчення ИВЦ “Професійна безпека” з перевірки знань з охорони праці № 0213-06- 
2020 від 16.07.2020 року, V група з електробезпеки. Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповіді і о і о 
обладнання ПІІАОІІ 0.00-1.180-18, протокол перевірки знань з охорони праці № 499 від
29.07.2020 року. “ДП ДНКК “Моноліт”), майстер Каракуца Роман Олексійович (Загальний 
курс охорони праці - протокол “ТОВ УК “Днепробуд” № 85. від 27.01.2020 p., Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів 40,1 1.21-98, посвідчення “ТОВ УК
.“Днепробуд” по перевірці знань з охорони праці № 1296 від 22.02.2020 року V група з



електробезпеки, протокол “ТОВ УК “Днепробуд” по перевірці знань з правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті № 56 від 21.01.2020 року. Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання Н1ІЛОГ1 0.00-1.180-18. протокол перевірки знань з охорони праці № 499 від
29.07.2020 року. “ДП ДНКК “Моноліт”).
_На підприємстві 2 працівника виконують роботи підвищеної небезпеки, а саме: роботи,
що виконуються за допомогою механічних підіймачів:
машиніст автокрана—  1 чол.: машиніст автовишки та автогідропідіймача—  1 чол.

Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників виконують працівники, які пройшли відповідне навчання за спеціальністю 
(посвідчення № 002216 машиніста автовишки та автогідропідіймача V розряду, видане
“ДП ДНКК_“Моноліт” 15.04.2019 року, посвідчення № 996 машиніст крана
автомобільного VI розряду, видане 28.01.2020 року “ТОВ УК “Днепробуд” та з охорони 
праці (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 40.1-1.21-98. 
посвідчення “ДП ДНКК “Моноліт” з перевірки знань з охорони праці № 120161 та № 
120161 від 23.09.2020 року. 111 група з електробезпеки: Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання I II І.\( )І І 0.00-1.180-18. протокол перевірки знань з охорони праці № 88 від
28.01.2020 року та № 730 від 02.10.2020 року), перевірку знань, інструктажі з питань 
охорони праці та медогляди. Розроблені та введені в дію інструкцій з охорони праці, 
проводяться вступні, первинні, позапланові, повторні інструктажі, навчання и перевірка 
знань з питань охорони праці відповідно до Положення про навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНЖИНІРИНГОВА 
КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ” затвердженного наказом № 4-о від 01.02.2017 року. 
Записи про проведення.. інструктажів виконуються в журналі реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці та в журналі, реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місті. Роботи на висоті проводяться по наряду-допуску. у якому 
передбачені організаційні та технічні заходи по підготовки та безпечному виконанню цих 
робіт. Робітники забезпечені технічно справним обладнанням, інструментом, засобами
індивідуального захисту,_інструкціями з охорони праці. Запис про проведення
інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці іm 
робочому місці. Щоденно ведеться “Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального 
крана”.... Риштування проходять випробування після кожної установки з записом у 
“Журналі приймання та огляду риштувань і помостів”. На підприємстві є в наявності та 
ведуться: “Журнал реєстрації вступного інструктажу”, “Журналі реєстрації інструктажів 
зпитань охорони праці на робочому місці”, “Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці, “Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями”, "Журнал 
видачі наряд-допусків”, “Журнал обліку та зберігання засобів захисту”.

f
та інструктажу з питань охорони праці._________________________________________________________________________

В наявності експлуатаційна документація, нормативно-правові акти з охорони праці, а 
саме: Закон України “Про внесення змін до закону України “Про охорону праці”; “Про 
порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, затверджений 
26.10.11 р. Постановою КМУ № 1107: “Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів. Устатковання підвищеної небезпеки”, затверджений 03 березня 2020 р.
Постановою КМУ__№ 207:__ Правила__ охорони _праці п ід __час__експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП
0.00-1.180-18, Мінімальні вимог безпеки _і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом



Мінсоцлолітики від 29.11.2018р. № 1804, НПДОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони пращ”; НПАОГІ 0.00- 
4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”; НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок 
опрацювання та затвердження власником нормативних актів гтро охопрону праці, що 
діють на підприємстві”; НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці”; 1ЇПАОП 0.00-1.30-01 “Правила безпечної роботи з інструментом та 
пристроями”; НІ ІАОП 0.00-116-07 «Правила охраны труда при выполнении работ 11 а 
высоте»; НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”; НПАОП 40.1-07-01 “Правила експлуатації електрозахисних засобів”; ПАОГІ 
0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників; НПАОП 0.00-1.16-96 
Правила атестації зварників; НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; СниП Ш-4-80* Строительные нормы и правила. Техника 
безопасности; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 
Правила устройства электроустановок. На підприємстві створена наказом № 2-о від 
01.02.2017 року служба охорони праці, яка діє відповідно Положення про службу охорони 
праці Товариства з обмеженою відповідальністю, згідно наказу № 4-о від 01.02.2017 року ,
19.12.2020 року автокран та автогідропідйомник пройшли періодичне експертне 
обстеження у ТОВ “Промсервісдіагностика”, ЧТО. ТД та ППТО цієї спецтехніки 
проводяться за графіком.Зазначені роботи виконуються з додержання вимог техники 
безпеки.
е кс п л у атац і й н ої д о ку м е нта ц і ї._____________________________________________________________________________ .

Працівники, що викопують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені спецодягом, 
спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту, захисними та запобіжними 
засобами, відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці». 
Перевіряється на відповідність стандартам ЩСТУ] якість спецодягу, спецвзуття та 313, що 
закуповується та поступає до складу. Регулярно ведеться оперативний контроль за якістю 
спецодягу, спецвзуття та 313 що використовується працівниками, стан та ступінь їх 
забезпеченості. Усі працівники в повному обсязі згідно галузевих норм забезпечені 
необхідними засобами індивідуальної о захисту, спецодягом та спецвзуттям: 1) Костюм 
бавовняний; 2). Черевики шкіряні; 3). Рукавиці комбіновані; 4) Куртка утеилена(зимова);
5) Каска захисна;_6) Перчатки гумові; 7) Плащ прогумований; 8) Чоботи гумові.
Основним запобіжним засобом від падіння з висоти працівників підприємства є запобіжні 
пояси. Запобіжні пояси перед вводом в експлуатацію та в процесі експлуатації (1 раз у 6 
місяців) піддаються випробуванням на механічну міцність статичним навантаженням 400 
кгс, Облік спецодягу, спецвзуття та 313. їх видачі та повернення відбувається за 
встановленими, наказом “Про затвердження типових форм первинних облікових 
документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" від 22.05.1996 року за 
№ 145 Мінстату України. При виконанні робіт поблизу перепадів по висоті, де неможливо 
встановити запобіжні огородження, працівники використовують запобіжні пояси (11П2- 
03В 1 1), які пройшли випробування в ТОВ "ГІРОМТКХАУДПТ”, ГОВ “Безпека-комплекс",
ФОП Павлов С.О. Результати_випробувань оформлені протоколами механічних
вииробуваїіь. Результати випробувань заносяться в «Журнал обліку, видачі та зберігання 
засобів захисту» (останні випробування запобіжних поясів проводились згідно протоколу 
механічних випробувань від 20.08.2020 р., випробування драбин відповідно протокол 
механічних випробувань від 08.09.2020 р.).

засоб і в індивідуального захисту._____________________________________________________________ _________ ___

Нормативно-правові акти з охорони праці, що діють у межах підприємства згідно наказу 
№ З-о від 31.01.2020 р., а саме: «Положення про систему управління охороною праці»: 
«Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення навчання і



перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про комісію з питань охорони 
праці на підприємстві»; «Положення про організацію та порядок проведення інструктажів
з питань охорони праці»;__«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; «Положення про медичні огляди 
працівників певних категорій»; «Тематичний план і програма навчання з питань охорони 
праці посадових осіб»; «Програма попереднього спеціального навчання робітників
основних професій»__; «Програма проведення вступного, первинного (повторного)
інструктажів»;__«Перелік інструкцій з безпечного ведення робіт»; «Журнали реєстрації
інструктажів з питань охорони праці, обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві, реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки».

Експлуатаційна, технічна документація відповідає законодавству з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Нормативно-правовими актами, навчально-методичними 
матеріалами забезпечені в повному обсязі.

гнормативно-правової та матер ^ .шйо- т ^ Ш т - 'и ^ і  навчально-методичного заоезпечення)____________ _________ _____

Тітов В.Б.
(ініціали та прізвище)

»»• <£ І>АП Г .и и іи і  АГ • ,й

£< ? . У Р ._____  ___ _ _
,ук

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 204^£>.

№ ,т  А<С

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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