
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
______________________________________ «МАКСІПРОМ ГРУП»,_____________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця Героїв Чорнобиля, будинок 106
місцезнаходження,

______________________________________ 38167697____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ Директор Мазуренко Максим Юрійович___________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________ тел. (0566) 639145, e-mail: maksiprom.vip@gmail.com.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 картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________ об’єкти ПАТ «Покровський ГЗК»______________________
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 на ТОВ «МАКСІПРОМ ГРУП» 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:
06 жовтня 2020 року, ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»___________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я,______________________________ Мазуренко Максим Юрійович,____________________________

(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, а саме:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання), а саме: Трансформаторна підстанція КТП-1000, рік 
виготовлення 1978, країна виробник СРСР; Трансформаторна підстанція ПКТП-400, рік 
виготовлення 1979, країна виробник СРСР__________________________________________________

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 -  менше 1000, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  5._____________________________________________________________________

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

_______ Адреса розташування підприємства: Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вулиця
Героїв Чорнобиля, будинок 106____________________________________________________________

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

Інші відомості:
• з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП) в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:

- директор (Мазуренко М.Ю.), технічний директор Грищенко В.С., начальник 
юридичного департаменту Загной А.О., начальник ДМС-2 Бизік О.Є. витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.07.2020 № 53-20;

• з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, в________ ДП
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

- технічний директор Грищенко В.С., начальник юридичного департаменту_______ Загной
А.О., начальник ДМС-2 Бизік О.Є., головний енергетик Туз Р.П. витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 02.06.2020 № 56-20;

• з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила пожежної безпеки 
України" в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань електробезпеки від 31.07.2020 № 58/1 -20, від 
31.07.2020 № 89-20, з присвоєнням групи з електробезпеки і допуском до роботи в 
електроустановках до і вище 1000 В :

- технічний директор Грищенко В.С. 4 гр., до і вище 1000 В, головний енергетик Туз 
Р.П. 5гр., до і вище 1000В., начальник дільниці Бизік О.Є. 4 гр. до і вище 1000В, 
начальник юридичного департаменту Загной А.О. 2 гр., до 1000В.

в комісії підприємства:
- інженер з ОП Єкімова Л.А., 4 гр. до і вище 1000В посвідчення від 09.07.2020 

№ 15;
• з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" 

та перевірку знань в комісії навчального закладу, протоколи засідання комісії з перевірки 
знань з питань електробезпеки від 26.08.2020 № 59/2-20, від 26.08.2020 № 103-20, з 
присвоєнням групи з електробезпеки і допуском до роботи в електроустановках до і вище 
1000 В:

- технічний директор Грищенко В.С. 4 гр., до і вище 1000 В, головний енергетик Туз 
Р.П. 5гр., до і вище 1000В., начальник дільниці Бизік О.Є. 4 гр. до і вище 1000В, 
начальник юридичного департаменту Загной А.О. 2 гр., до 1000В.

Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання підвищеної 
небезпеки здійснюється навченим та атестованим інженерно -технічним персоналом, який



відповідно до своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною
експлуатацією технологічного устатковання.

На виконання вимог "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
наказами по підприємству призначені (з числа інженерно-технічних працівників, які пройшли 
відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці), що відповідальні 
електрогосподарство підприємства. Наказом від 10.03.2020 № 08/03-20, за електрогосподарство на 
підприємстві призначено головного енергетика Туза Р.П.

На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними 
працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з 
питань охорони праці._____________________________________________________________________

Перелік робіт підвищеної небезпеки підприємства розроблено у відповідності до 
НПАОП 0.00-2.0І-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою________________________________

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

На підприємстві діє система управління охороною праці згідно із ст. 13 Закону України 
"Про охорону праці". На підприємстві розроблено та затверджено "Положення про систему 
управління охороною праці в ТОВ "МАКСІПРОМ ГРУП", розроблено та затверджене наказом від 
01.03.2017 № 02/03-17б.

Відповідно до ст. 13 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві розроблено та 
затверджено відповідні Положення та інша нормативна документація з дотриманням вимог та з 
урахуванням специфіки підприємства. Відповідно до вимог НПАОП 0.00 -4.І2-05 "Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", підприємством 
розроблено "Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці", що розроблено та затверджене наказом від 01.03.2017 № 01/03 - 17г.

Створення та функціонування служби охорони праці обумовлені ст. 15 Закону України 
"Про охорону праці". Відповідно до зазначеного, наказом керівника підприємства від 01.03.2017 
№ 02/03-17а створено і затверджено службу охорони праці. До складу служби охорони праці 
входять інженер з охорони праці Єкімова Л.А. та інженер з охорони праці Горшкова Ю.В.

Служба охорони праці на. підприємстві підпорядкується роботодавцю, і він несе 
безпосередню відповідальність за її роботу.

ТОВ "МАКСІПРОМ ГРУП" в своїй господарській діяльності керується такими 
юридичними та нормативними документами:

- статут підприємства;
- законодавчі акти з питань хорони праці;
- положення про систему охорони праці;
- посадові інструкції;
- інструкції з охорони праці.
Відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону праці" та НПАОП 0.00-4.І2-05 

"Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
підприємстві наказом від 17.02.2020 № 11/02-20/1 створено та затверджено склад комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві, члени якої пройшли 
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці у складі:

- голова комісії: - заступник директора з виробництва Грищенко В.С.;
- заступник голови комісії: начальник ДМС 2 Бизік О.Є.,
- члени комісії: - головний енергетик Туз Р.П., начальник юридичного департаменту 

Загной А.О.
На підприємстві згідно з вимогами п. 6.1 НПАОП 0.00-4.І2-05 ведуться "Журнал реєстрації 

вступного інструктажу з питань охорони праці" та "Журнал реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки", "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці".

Згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року № 336 на підприємстві розроблені 
та затверджені посадові інструкції керівників та фахівців (Наказ від 01.03.2017 № 02/03-17е).

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки, регламентується 
інструкціями на професії та види робіт, які складені відповідно до НПАОП 0.00-4.І5-98



"Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9.

Робітники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні 
посвідчення:
• електрослюсар черговий та з ремонту обладнання Шолом М.О. здобув професію ВКіН 

ВАТ «ОГЗК» (свідоцтво № 2476 від 22.03.2001):
• електрослюсар черговий та з ремонту обладнання Чабанч М.О. здобув професію ВКіН 

ВАТ «ОГЗК» (свідоцтво № 6972 від 23.G4.1998):
• електрослюсар черговий та з ремонту обладнання Лазарєв А.А. здобув професію ВКіН 

ВАТ «ОГЗК» (свідоцтво № 7GG8 від 28.G4.1998):
• електрослюсар черговий та з ремонту обладнання Коротиш І.М. здобув професію ВКіН 

ВАТ «ОГЗК» (свідоцтво № 235G від 27.G2.2GG1):
Працівники підприємства згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і пройшли перевірку знань 
нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці 
підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, 
електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та за інструкціями з 
охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи (протоколи від 26.02.2020 № 9, від 24.02.2020 № 7, від 
23.G3.2G2G № 24, від 17.03.2020 № 21, від 27.02.2020 № 10).

Згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженого наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007 працівники підприємства зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, пройшли медичний огляд в КЗ «Центральна міська лікарня» м. 
Покров, Дніпропетровської обл. у 2020 році.

Працівники, які задіяні на виконанні робіт підвищеної небезпеки проходять в 
установленому порядку психофізіологічну експертизу на відповідність професійним вимогам, 
згідно із ст. 5 Закону України "Про охорону праці".

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

______ Роботи підвищеної небезпеки підприємством будуть виконуються за допомогою
орендованого обладнання та устаткування відповідно до договору підряду № У 737/03 від 
16.02.2017, а саме: Трансформаторної підстанції КТП-1000, рік виготовлення 1978, інв. № 9794, 
країна виробник СРСР: Трансформаторна підстанція ПКТП-400, рік виготовлення 1979, інв. № 
97G4. країна виробник СРСР. Заявлене устаткування знаходиться у технічно-справному стані і 
придатне до експлуатації. Експертні обстеження та технічні огляди проведені фахівцями 
ТОВ «Придніпровський центр технічного аудиту» 29.08.2019р.
______ На. підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми,
устатковання пі двищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, акти технічних оглядів, 
графіки обслуговувань).___________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки згідно НПАОП 0.00-7.17-18 

забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими 
нормами (костюми бавовняні, черевики з металевим носком, костюми для зварників, куртки, 
штани утеплені, каски захисні, рукавички діелектричні, окуляри захисні, щитки захисні для 
зварників, респіратори, рукавиці брезентові, інше).__________________________________________

засобів індивідуального захисту,
______ ТОВ «МАКСІПРОМ ГРУП» забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство має комплект 
НПАОП відповідно до заявлених видів робіт, а саме: Закон України Про охорону праці, Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1107: Порядок проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 № 687:



Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.1998р. № 442 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 741); Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
21.05.2007р. № 246 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я 
України від 14.02.2012р. № 107); НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці; 
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу 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; та інші._________________________________________
______ Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізується.__________________________________________________
______ На підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети з охорони праці,
обладнанні оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, нормативно- 
правовими актами з охороно праці, методичною та довідковою літературою, навчальними 
програмами.________________ ______________________________________________________________

нормативно-правовоїда матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Хл. (~ 0 ,  ХД0 ^ ] / ) ^ Н і Л 0 ___________
_______________________(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному - 
органі Держпраці*/^ 2Р&ф.

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.” .




