
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДС- 
ІНЖИНІРИНГ"__________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49; ЄДРПОУ 
38114069; Чабан Ілля Володимирович, +380567319575_______________________________________

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

________________________________ телефакс відсутній, info@eds-ltd.com.ua____________________
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 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:Згідно додатку 1 до порядку та правил_________
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами, згідно постанові кабінету 
міністрів № 1788 від 16.08.2002 року, в ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» страхування не проводиться тому
що не є об’єктом підвищеної небезпеки_______________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами аудиту з 
охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0765.20 від 16.11.2020 р., проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»____________________________________________________ _______

(дата проведення аудиту)

Я, Чабан Ілля 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 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання):

2_____ Блоки відкритого розподільчого типу 35 кВ. ТУ У 27.1-38114069-003:2017. починаючи
з 2020 року:____ _______________________________________________________________________

mailto:info@eds-ltd.com.ua


z_____ Підстанції трансформаторні комплектні п о т у ж н і с т ю  в і д  10 до 2500 кВА на напругу до
35 кВ, ТУ У 27.1-38114069-002:2017, починаючи з 2020 року;_________________________

-_____ Комірки збірні одностороннього обслуговування серії MEDIUM VOLTAGE CELL
МУС, КСО - 393. КСО-366. KCO-3Q6. КСО-298, КСО-286, КСО-272. KCO-2Q5. КВ-2001. КВ-2009.
КРУН. КРУНК. ЯКНО ТУ У 27.1-38114069-001:2017. починаючи з 2020 року_____________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

_____кількість робочих місць -  30, на яких існує ризик винекнення травм -  22____________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель -  2, адміністративна будівля знаходиться за адресою: 49106, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, вулиця Верхоянська, будинок 49, виробнича будівля знаходиться за адресою: 52042,_______
Дніпрпетровська область. Дніпровський район, є. Придніпрянське, вулиця Туристична, будинок 1,
структурних підрозділів -  5, виробничі об’єкти згідно договорів підряду._________________________

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

Інші відомості: Чабан Ілля Володимирович пройшов навчання і перевірку знань законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки у ТОВ ”УКК ПРОФІ ЛАЙН" виписка з протоколу № 325 від 01.10.2020 року, посвідчення № 
07511, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
посвідчення № 42, протокол № 15/20В від 17.02.2020. Правил технічної експлуатації 
електроустановок. Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97). 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-21-98. «Правила 
експлуатації електрозахистних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01. у ТОВ "СТМ-БІЛД”, посвідчення №
136 від 10.02.2020. і отримав V групу з електробезпеки:________________________________________
Відповідальною особою за безпечне виробництво устатковання напругою понад 1000 В призначено 
наказом по підприємству начальника електротехнічної виробничої лабораторії Колчанова Олексія 
Андрійовича, пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ "УКК ПРОФІ 
ЛАЙН" протокол № 211 від 24.04.2020, посвідчення № 01308, перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ 
"ЕДС-ІНЖИНІРИНГ" за: «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97. 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-21-98, «Правила 
експлуатації електрозахистних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки
України» протокол № 208 від 13.04.2020, посвідчення № 03601._________________________________

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

Наказом № 48-ОП від 13.02.2020 р. створена служба охорони праці. Наказом 48/1-ОП від 
13.02.2020р. на начальника відділу охорони праці Паржецького М.А.. покладено обов’язки
відповідальної особи за контроль дотримання охорони праці.___________________________________

наявністю служби охорони праці

Наказом № 49-ОП від 13.02.2020 р на підприємстві переглянуто та затверджено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці у працівників підприємства.______________________________________
Голова комісії: директор -  Чабан І.В.



лени комісії: начальник відділу охорони праці -  Паржецький М.А. (заступник голови комісії)
пройшов навчання з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 

^ потерпілим, пожежної безпеки у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» посвідчення № 
01555. протокол № 32 від 10.02.2020. перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01- 
97. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-21-98. «Правила 
експлуатації електрозахистних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01. «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки України» виписка з протоколу від 13
лютого 2020 року № 33;_____________________________________________________________________
_______ начальник виробничо-технічного відділу -  Молдован М.В. пройшов навчання і перевірку
знань: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» посвідчення 
№ 08670, протокол № 306 від 09.08.2020; «Правила безпечної експлуатації електроустановок» 
НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1- 
21-98, «Правила експлуатації електрозахистних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» у ТОВ "УКК
ПРОФІ ЛАЙН" посвідчення № 06055, протокол № 244 від 21.08.________________________________
_______ менеджер з постачання -  Пашко Є.В. (уповноважений трудового колективу з питань охорони
праці) пройшов навчання і перевірку знань: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ "УКК ПРОФІ
ЛАЙН"___________________________________________________________________________________
Посвідчення № 08671, протокол № 306 від 09.08.2020, «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-21-98, «Правила експлуатації електрозахистних засобів» НПАОП 40.1- 
1.07-01. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної 
безпеки України» у ТОВ "УКК ПРОФІ ЛАЙН" посвідчення № 06023, протокол № 237 від 07.08.2020. 
Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП 0.00-6.03-93 
"Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють 
на підприємстві" в ТОВ «ЕДС - ІНЖИНІРИНГ» розроблені та затверджені нормативні акти про 
охорону праці, а саме:_______________________________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом наказом 48/1-ОП від 
13.02.2020р;_______________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджене наказом 48/1-ОП від 13.02.2020р.;_________________________________________________
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 
затверджене протоколом загальних зборів № 2 від 25.12.2017р.;_________________________________
- Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки та видачі наряд-допусків в 
структурних підрозділах, затверджене наказом від 01.10.2019р. № 47-ОП;_________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ЕДС - ІНЖИНІРИНГ» засобами
індивідуального захисту, затверджене наказом від 24.05.2019р. № 29-ОП;_________________________
На підприємстві організовано проведення навчання, інструктажів і стажування на робочому місці та 
перевірку знань згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці». Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної 
небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт. Після 
прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться інструктажі з питань 
охорони праці з записом в «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань о хорони праці». 
«Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки» та "Журнал реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони



,^аці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії ТОВ «ЕДС - ІНЖИНІРИНГ» з перевірки знань з
питань охорони праці._____________________________________________________________________
Розроблені, затверджені та введені в дію, у відповідності до вимог "Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9 
інструкції з охорони праці за професіями, для працівників підприємства, що виконують роботи або 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки інструкції з охорони праці за професіями та видами 
робіт (наказ № 24-ОП від 04.04.2019 р., наказ № 25-ОП від 04.04.2019р.. наказ № ЗО-ОП від 
24.05.2019 р.. наказ № 39-ОП від 05.06.2019 р.,), а саме:_________________________________________
- № 1 Інструкція з охорони праці для працівників ТОВ «ЕДС-Інжиніринг»;________________________
- №1 0  Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування_______________
електроустаткування;____________________________________________________________________
- № 20 Інструкція з охорони праці під час спорудження повітряних ліній електропередач;__________
- № 21 Інструкція з охорони праці під час монтажу кабельних мереж;____________________________
- № 22 Інструкція з охорони праці під час монтажу контуру заземлення;___________________
- № 24 Інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів;_________________
- № 25 Інструкція з охорони праці під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж;
- № 26 Інструкція з охорони праці при роботі з ручними електроінструментами;__________________

- № 27 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт у діючих____________
е л ек тр о у стан о в к ах ;____________________________________________________________ ________
- № 32 Інструкція з охорони праці при виконанні електромонтажних робіт з монтажу і налагодження 
телекомунікаційного обладнання та розподільчих мереж;_______________________________________
- № 34 Інструкція з охорони праці для технологічного персоналу І групи з електробезпеки;_________
- № 35 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на електрообладнанні та електроустаткуванні 
до 1000В;________ ___________________________________________________________ ___________ __
- № 36 Інструкція з охорони праці про надання першої (долікарської) допомоги при нещасних 
випадках;_________________________ ________________________________________________________
- № 38 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на підприємстві;_____
- № 42 Інструкція з охорони праці із загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
- № 49 Інструкція з охорони праці для працівників під час місцевих відряджень;___________________
- № 54 Інструкція з охорони праці для електромонтажника по освітленню та освітлювальних 
мережах;____________________________ ______________________________________________________
- № 57 Інструкція з охорони праці при виконанні випробувальних та вимірювальних робіт в
електроустановках для працівників електродабораторії;________________________________________
Ведуться журнали реєстрації: вступного інструктажу; з питань охорони праці на робочому місці; 
реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці; 
нещасних випадків на виробництві; видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 
небезпеки; обліку та зберігання засобів захисту, реєстрації вантажопідіймальних кранів, реєстрацій
вантажопідіймальних машин та механізмів.___________________________________________________
Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом Мінпраці від
29.12.2004 №336. на підприємстві розроблені посадові інструкції керівників і фахівців.____________
Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246. на 
підприємстві організовано проведення медичних оглядів. У відповідності до вимог ст. 5 Закону 
України "Про охорону праці", працівники підприємства, що зайняті на роботах і при експлуатації
устатковання підвищеної небезпеки, проходять психофізіологічну експертизу._____________________
Відповідно до п. 4.2. п. 4.5 розд. IV НПАО П 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників", працівники ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ" забезпечені



днітарно-побутовими приміщеннями, до складу яких входять: гардеробні, душові, вмивальники.
туалети.___________________________________________________________________________________
На підприємстві організовано проведення навчання, інструктажів і стажування на робочому місці та 
перевірку знань згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці». Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної 
небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці за професіями та видами робіт. Після 
прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться інструктажі з питань 
охорони праці з записом в «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань о хорони праці», 
«Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки» та "Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ"з перевірки знань з 
питань охорони праці. Професійно-кваліфікаційний склад працівників ТОВ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ", 
задіяних при експлуатації устатковання підвищенної небезпеки, пвідповідає заявленим видам
діяльності:________________________________________________________________________________
Голіков Микола Віталійович - інженер, пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ "ЕДС- 
ІНЖИНІРИНГ" за: «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-21-98, «Правила 
експлуатації електрозахистних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ) «Законодавство про 
охорону праці», «Правила пожежної безпеки» протокол № 208 від 13.04.2020 р. Посвідчення №
03602:____________________________________________________________________________________
Чубченко Віталій Вікторович -  інженер, пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ "Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН" за: «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП
40.1-1.01-97, «Правила експлуатації електрозахистних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок» 
(ПУЕ), «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки» (розділ 7,8) протокол №
361 від 24.09.2019 р. Посвідчення № 10348;___________________________________________________
Працівники Рудник О.В., Ткаченко С.Ю., Новаковський С.П. здобули професію на курсах ДП «УК 
«Дніпробуд» та за рішенням кваліфікаційної комісії ім происвоєно професію «Електромонтер з 
ремонту та обслуговування обладнання» 4 р. та 5 р. (протокол № 1478 від 05.12.2019 р.), пройшли 
навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ). НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-1.29-97 «Правила 
захисту від статичної електрики», «Правил охорони електричних мереж» (ПОЕМ), III та IV група з 
електробезпеки до 1000 В. Протокол № 90-19 від 21 листопада 2019 р.______________________ -
Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства з питань охорони праці, 
нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці, електробезпеки та пожежної 
безпеки, Правил охорони праці під час експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуваних
робіт (Протоколи № 01/20оп -  15/20оп від 24.09.2020)__________________________________________

інструкцій про проведення навчання з охорони праці, та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці.________
Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на
підприємстві, затверджений директором підприємства:________________________________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;_______________________________________



л'урнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
Журнал протоколів перевірки знань;_________________________________________________________
Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням;___________________________________________
Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;_______________________
Журнал обліку засобів індивідуального захисту;_______________________________________________
Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту;_______________________________
Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків;_________________________________________
Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці;__________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: паспорти, технічні описи, 
інструкції з монтажу, керівництва з експлуатації, інструкції з користування устаткуванням
підвищеної небезпеки.______________________________________________________________________
Технічні умови на розробку:_________________________________________________________________
ТУ У 27.1-38114069-003:2017 на блоки відкритого пристрою 35 кВ (ВРЩ, дата введення в дію
12.01.2018 без обмеження строку дії;_________________________________________________________
ТУ У 27.1-38114069-002:2017 на підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 100 до 2500
кВ А та напругою до 35 кВ, дата введення в дію 26.12.2017 без обмеження строку дії,______________
ТУ У 27.1-38114069-001:2017 на комірки збірні одностороннього обслуговування серій MEDIUM 
VOLTAGE CELL (МУС) та КСО-393. КСО-366. КСО-306. КСО-298, КСО-286, КСО-272. КСО-205,
КВ-2001. дата введення в дію 29.09.2017 без обмеження срока дії,_______________________________
Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи:____________________________________
№ 602-123-20-2/40223 від 26.12.2007 на відповідність діючого санітарного законодавства України
ТУ У 27.1-38114069-003:2017 блоки відкритого пристрою 35 кВ (ВРЩ;___________________________
№ 602-123-20-2/39354 від 14.12.2007 на відповідність діючого санітарного законодавства України 
ТУ У 27.1-38114069-002:2017 підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 100 до 2500 кВ
А та напругою до 35 кВ;_____________________________________________________________________
№ 602-123-20-2/35100 від 06.11.2017 на відповідність діючого санітарного законодавства України 
ТУ У 27.1-38114069-001:2017 комірки збірні одностороннього обслуговування серій MEDIUM 
VOLTAGE CELL (МУС) та КСО-393. КСО-366, КСО-306. КСО-298. КСО-286. КСО-272. КСО-205,
КВ-2001; _________________________________________________________________________________
Проведені випробування високовольтного обладнання (Блоки відкритого розподільчого типу 35 КВ, 
Підстанції трансформаторні комплектні потужністю від 100 до 2500 КВ А на напругу до 35 КВ, 
Комірки збірні одностороннього обслуговування серії MEDIUM VOLTAGE CELL МУС та КСО 393, 
КСО-366, КСО-306, КСО-298, КСО-286, КСО-272, КСО-205, КВ-2001.) «Испытательный центр 
трансформаторного и высоковольтного оборудования Акционерного общества «Украинский научно-
исследовательский______ проектно-конструкторский______ и______ технологический______ институт
трансформаторостроения» АО «ВИТ»:________________________________________________________
Протоколи № И-14-37-20 від 24.07.2020, № И-20-37-20 від 31.07.2020. № И-31-37-20 від 25.08.2020.

експлуатаційної документації,

Працівники, при виконанні робіт і експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, застосовують 
засоби індивідуального захисту -  рукавиці, каски, спецодяг та спецвзуття, діелектричні засоби
захисту.___________________________________________________________________________________
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18 працівники 
підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту. Костюм 
(на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на Іміс.), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 
12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на Збміс.), чоботи на
36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.), які були придбані у квітні 2019 року. Ведеться Журнал



видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Працівники
забезпечені спецодягом та спецвзуттям в повному обсязі._____________________

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова база та нормативні акти, які використовуються на підприємстві:а
саме:_______________________ _____________________________________________________________

№ 2694-ХІІ. 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями).

Постанова КМ України від 26.10.2011 р. № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,__________
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями).______________
71ЯН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві. Основні положення»:__________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;__________ ______________________________________________________________
НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних______
будівельних майданчиках»;_______
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого
обладнання працівниками»;_______ ____________________________________________________
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;___________________
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 інструментом та пристроями». 
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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з
охорони праці, що діють на підприємстві»;_______________________________________________
НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;______________________________
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;______________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;________
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок»;_________________________ _________________________________________________
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;________________
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних______
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18-Шравила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»;__________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»;_______________
(НПАОП 0.00-1.81-18) «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском»;_____________________________ _______________________________________________
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт»;________________________ _______________________________________________________
Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про_____
затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;_________________________
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.________________________________________



Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, технічними 
засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, 
планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і 
розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, 
передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на 
робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності

законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти 
охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу,
а інші інформаційні матеріали.___________
і матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.В. Чабан_______
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^?р. № ______.

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.

бібліотечний фонд, який включає
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