
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця__________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;
ФІЗИЧНА ОГОБА-ПТТТПРИЄМЕІДЬ ВЄТЮКОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, паспорт серія

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

__ _____ __ ; уейікоу а@і.иа____________________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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 страховий договір не укладався, у 
зв’язку з тим, що обов’язкове страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди при здійсненні діяльності, що пов’язана з 
виконанням заявлених робіт не передбачено ст. 7 ЗУ «Про страхування».

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.09.2020
(дата проведення аудиту)

Я _________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

____________________________ Вєтюков Олександр Михайлович_______________________________
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, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;
- роботи в колодязях .шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- роботи верхолазні;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти;
- зварювальні роботи;
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування4) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання);



- підйомники та колиски для підіймання працівників :
- роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;
- газополум’яні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 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,

Робочих місць -  б, в тому числі, тих_________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик -  4__________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство має будівель (споруд) -  1________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

цехів -  0 . дільниць -  0. структурних підрозділів -  0___________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Вєтюков Олександр Михайлович - відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.

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

Служба охорони праці створена на підставі наказу від 10.09.2020 року № РЗ/ОП. Функції служби 
покладені на інженера з охорони праці Мельник С.В. (посвідчення № 00-090-20-14 від 04.09.2020 
року) згідно витягу з протоколу від 04.09.2020 року № 00-090-20 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці за участю посадових осіб ГУ Держпраці у Київській області пройшов в ТОВ 
«НКЦ «ЕНЕРГІЯ» попереднє та періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
Закону України «Про охорону праці», «Загальних питань з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментами та пристроями»

наявністю служби охорони праці,
Директор Вєтюков Олександр Михайлович (посвідчення № 00-090-20-11 від 04.09.2020 року) згідно 
витягу з протоколу від 04.09.2020 року № 00-090-20 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці за участю посадових осіб ГУ Держпраці у Київській області пройшов в ТОВ «НКЦ 
«ЕНЕРГІЯ» попереднє та періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, Закону 
України «Про охорону праці», «Загальних питань з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; 
НПАОП 0.00-1.7б-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт :НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила 
охорони праці під час зварювання металів». Згідно витягу з протоколу від 08.10.2020 року № 00-103
20 засідання комісії з перевірки знань,щодо отримання групи з електробезпеки присвоєно 4 групу до 
1 000 В , НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» , «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» наказ від 13.02.2012 № 91 та № 905 від 16.11.2012 « Про 
внесення змін та доповнень до правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 року за № 350\20бб3.

Виконроб Терешко Віталій Олегович (посвідчення № 00-090-20-13 від 04.09.2020 року) . наказом 
по підприємству від 10.09.2020 року № 9/ЕБ, призначений відповідальною особою за 
електрогосподарство та пожежну безпеку; наказом по підприємству № 9/ОП від 10.09.2020 року 
призначений відповідальним за організацію та безпечне виконання робіт підвищенної небезпеки, а 
саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, 
трубопроводах); земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій; роботи верхолазні: роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 
В і в зонах дії струму високої частоти: зварювальні роботи; монтаж, демонтаж, налагодження,



ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, а саме: устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання); підйомники та колиски для підіймання 
працівників; роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників; газополум’яні роботи.
Виконроб Терешко Віталій Олегович (посвідчення № 00-090-20-13 від 04.09.2020 року) згідно витягу 
з протоколу від 04.09.2020 року № 00-090-20 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці за участю посадових осіб ГУ Держпраці у Київській області пройшов в ТОВ «НКЦ 
«ЕНЕРГІЯ» попереднє та періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, Закону 
України «Про охорону праці», «Загальних питань з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ;НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила 
охорони праці під час зварювання металів».
Згідно витягу з протоколу від 08.10.2020 року № 00-103-20 засідання комісії з перевірки знань,щодо 
отримання групи з електробезпеки присвоєно 4 групу до 1 000 В , НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» , «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» наказ від
13.02.2012 № 91 та № 905 від 16.11.2012 « Про внесення змін та доповнень до правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
02.03.2012 року за № 350\20663.
На час його відсутності обов’язки покладаються на виконроба Богатікова Анатолія Євгеновича 
(посвідчення № 00-090-20-12 від 04.09.2020 року).
Виконроб Богатікова Анатолія Євгеновича (посвідчення № 00-090-20-12 від 04.09.2020 року). згідно 
витягу з протоколу від 04.09.2020 року № 00-090-20 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці за участю посадових осіб ГУ Держпраці у Київській області пройшови в ТОВ «НКЦ 
«ЕНЕРГІЯ» попереднє та періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, Закону 
України «Про охорону праці», «Загальних питань з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ;НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила 
охорони праці під час зварювання металів». Згідно витягу з протоколу від 08.10.2020 року № 00-103
20 засідання комісії з перевірки знань,щодо отримання групи з електробезпеки присвоєно 4 групу до
1 000 В , НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» , «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» наказ від 13.02.2012 № 91 та № 905 від 16.11.2012 « Про 
внесення змін та доповнень до правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 року за № 350\20663.

Наказом від 10.09.2020 р. № 2/ОП затверджена Програма вступного інструктажу, наказом від 
10.09.2020 р. № 01/РП інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, а саме:
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, нормативно- 

правової та матеріально технічної бази навчально-методичного забезпечення)
№ 1. Інструкція з охорони праці вступного інструктажу;
№2. Інструкція з охорони праці з електробезпеки;
№3. Інструкція про заходи з пожежної безпеки;
№3/1.Інструкція з охорони праці по дотриманню вимог пожежної безпеки;
№4. Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом;
№5. Інструкція по наданню першої медичної допомоги потерпілому від нещасного випадку на 
виробництві;



№ 6. Інструкція з охорони праці для електрогазозварника;
№ 6/1. Виробнича інструкція виконання технологічної операції ручного дугового 
електрозварювання;
№7. Інструкція з охорони праці під час проведення робіт на висоті понад 1,3 метра;
№7/1. Інструкція з охорони праці під час проведення верхолазних робіт;
№ 8. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів;
№ 9. Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин і драбинок;
№ 10. Інструкція з охорони праці під час робіт на риштуваннях і помостах;
№ 11.Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, 
камерах;
№12.Інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад
2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
№ 13. Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування;
№ 14. Інструкція з охорони праці для електромонтера-лінійника з монтажу повітряних ліній високої 
напруги й контактної мережі;
№ 15. Інструкція з охорони праці для електромонтажника силових мереж та електроустаткування з 
монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі;
№ 16. Інструкція з охорони праці для слюсара зі складання металевих конструкцій;
№ 17. Інструкція з охорони праці для машиніста автовишки та автогідропідіймача;
№ 18. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках.

Згідно ст.13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та введені в дію 
наказом директора №1/ОП від 10.09.2020 року відповідні Положення, а саме:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
- Положення про порядок виконан ня робіт підвищеної небезпеки, на які необхідно видавати 

наряди-допуски.

На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці (вступний, 
первинний, повторний, позаплановий, цільвий), інформація про проведення інструктажів заноситься 
до відповідних журналів.

Наказом № 01 від 10.09.2020 р. затверджено посадові інструкції, а саме:

- посадова інструкція директора;
- посадова інструкція інженера з охорони праці;
- посадова інструкція виконроба;
- посадова інструкція інженера.

Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, у тому числі на 
виконання заявлених робіт, розроблено та затверджено з урахуванням вимог НПАОП 0.00 -4.15-98 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та інших нормативно-правових актів.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при проведенні 
заявлених робіт заведено, пронумеровано та прошито журнали, а саме:

- реєстрації інструкцій з охорони праці;
- обліку навчання працівників з охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
- реєстрації вступного, первинного,повторного, позапланового та. цільового інструктажу з 

охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- обліку проходження медичних оглядів;
- обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
- обліку засобів захисту;



обліку випробування засобів захисту;
видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту.

На устатковання, прилади та обладнання, що використовуються при виконанні робіт на підприємстві 
є паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту 
відповідно відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом 
Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804; зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України 27.12.2018 за № ^494/32946. чинних нормативно-правових актів з охорони праці: 
пояс запобіжний безлямковий ПБ-3 -  12 од.(паспорт № 12 від 20.09.2020 року), пояс запобіжний 
лямковий ПЛК-2 -  12 од. (паспорт № 14 від 20.09.2020 року)., жилети сигнальні -  13 од., костюм 
зварника - 2 од., маска зварника -  2 од., щиток зварника захисний -  2 од., рукавиці комбіновані -  12 
пар, рукавиці брезентові -  12 пар, рукавиці гумові -  12 пар, спецвзуття захисне, з металевим носком 
-  16 пар, спецвзуття гумове -16  пар, спецодяг х/б -  12 комплектів, вогнегаснки ВП-9 (паспорт № 34 
від 20.09.2020 року), попереджувальні знаки та написи -  20 од., захисні окуляри -  20 пар, 
діелектричний килимок 50x50/20 -  20 од., страхувальні канати -  20 од., уловлювачі з вертикальним 
канатом -  20 од., запобіжні верхолазні пристрої -  20 од., захисні сітки -  20 од., верхолазне 
спорядження -  12 од., газоаналізатор СТРАЖ 851АЗК зав.номер 00034 09.10.2020 року-1 одиниця, 
кисневий ізолювальний протигаз заводський номер 00012 випуску 14.07.2020 року -  9 
одиниць,лампа ЛБВК інвен.№ 2 2 - 4  одиниці.

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві наявна необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-
методичного забезпечення: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила
охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під
час роботи з інструментами та пристроями»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації
електрозахисних засобів»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП
28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ШБН); НПАОП 0.00-
7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»;
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у
потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
НПАОП 0.00-1.75-15 « Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП
40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП
0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Електрообладнання спеціальних
установок», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», наказ від 25.07.2006 №
258 Мінпаливенерго України, у відповідних учбових центрах. Мінімальні вимоги безпеки і охорони
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці,
затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 № 1804; зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 27.12.2018 за №1494/32946, «Порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій», затверджений наказом Мінздраву України 21.05.2007 року № 246.
Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці,
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками.
Матеріальна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки.__________________ . ______________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис)
О.М.Вєтюков 

(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  ( к ^ Ь ■ № / Л ______ .

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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