
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю промислове

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
підприємство «ЗІП» ___________________________________________________________________

51901, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, в у л . Широка, буд. 107 А, ЄДРПОУ 21875464,
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Титаренко Віталій Вячеславович 38 (0569) 58-45-34,____________________________________ _
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: office@zip.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;

м. Кам’янське, вуп. Широка, буд. 107 А, буд. 111 та на території Дніпропетровської області 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «Українська пожежно-

(найменування страхової компанії,
страхова компанія», строк дії договору з 28.01.2020 року до 27.01.2021 року,__________________

строк дії страхового полісу,
серії 220-19 № ПНО-021/20 від 16.01.2020 року_____________________________________________

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я. Титаренко Віталій Вячеславович____________________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра__________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
26 робочих місць, у тому числі 26 робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
травм____________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
адміністративно-побутова будівля, виробничі об’єкти 2 (дільниця ЛФМ, дільниця ВіКП),______

і споруд (приміщень),виробничих об’єктів
складські приміщення 3 (1 склад сировини і тари, 2 склади готової продукції)_________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:office@zip.ua


Інші відомості Генеральний директор Титаренко Віталій Вячеславович, директор з
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 

виробництва Марущак Павло Сергійович, директор технічний Герасімов Валерій Валерійович, 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

головний механік Білоус Юрій Юрійович, головний енергетик Швець Євген Сергійович, 
начальник дільниці Сафронов Олексій Дмитрович, начальник відділу матеріально-технічного 
забезпечення Бузинська Жанна Віталіївна, інженер з охорони праці Малюк Ігор Григорович, 
пройшли навчання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів в ДП «Придніпровський ЕТЦ», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 30.05.2018 №36/17-18, 
витяг з протоколу від 26.02.2018 №36/07-18, витяг з протоколу від 27.08.2019 №36/51-19, витяг з 
протоколу від 22.06.2020 №36/08-20, витяг з протоколу від 24.02.2020 №36/01-20, витяг з 
протоколу від 26.08.2020 №36/13-20, витяг з протоколу від 24.09.2018 № 36/32-18).

Директор з виробництва Марущак П.С., директор технічний Герасімов В.В., головний 
енергетик Швець Є.С., начальник дільниці Сафронов О.Д. начальник в і д д і л у  матеріально- 
технічного забезпечення Бузинська Ж.В., головний механік Білоус Ю.Ю.. інженер з охорони праці 
Малюк І.Г. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті в ДП «Придніпровський ЕТЦ», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області витяг з протоколу від 21.02.2018 №36/05-18, витяг з 
протоколу від 19.08.2019 №36/49-19, витяг з протоколу від 22.06.2020 №36/08-20, витяг з 
протоколу від 26.02.2020 №36/03-20, витяг з протоколу від 26.08.2020 №36/13-20 витяг з 
протоколу від 24.10.2018 №36/43-18.

Наказом №71/1 по підприємству від 03.11.2020 року головного енергетика Швеця Є.С., 
начальника дільниці Сафронова О.Д. начальника відділу матеріально-технічного забезпечення 
Бузинську Ж.В., головного механіка Білоуса Ю.Ю., призначено відповідальними за організацію і 
безпечне виконання робіт на висоті.________________________________________________________

Наказом №92/1 по підприємству від 21.11.2019 року створена служба охорони праці._____
наявністю служби охорони праці,

Наказом №39/1 по підприємству від 01.07.2020 року затверджений склад комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці підприємства (голова комісії: Директор технічний Герасімов В.В., 
заступник голови комісії: директор з виробництва Марущак П.С, члени комісії: головний механік 
Білоус Ю.Ю., головний енергетик Швець Є.C., інженер з охорони праці Малюк І.Г.).

Наказом №71/2 по підприємству від 03.11.2020 року затверджено перелік робіт на висоті, які 
виконуються за нарядами-допусками.

Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, пов’язаних з роботами, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, відповідає даному 
виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 
29.12.2004 року №336 (зі змінами) «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є 
загальними для всіх видів економічної діяльності. Довідник кваліфікаційних характеристик 
професій працівників», та наказу Міністерства промислової політики України від 22.03.2007 року 
№120 «Про затвердження випуску 42 Довідник кваліфікаційних характеристик професій 
працівників».

Слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, підсобні робітники, електромонтери з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, зливальники-розливальники проходять навчання, перевірку 
знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та 
перевірку знань з питань охорони праці, інструкцій з охорони праці в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці ТОВ ПП «ЗІП» (протокол від 13.03.2020 №30оп/03, протокол від 13.03.2020 
№31оп/03, протокол від 19.03.2020 №38оп/03, протокол від 04.03.2020 №26оп/03, протокол від 
05.02.2020 №11оп/02). З працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань охорони 
праці, що підтверджується відмітками записами в журналах реєстрації інструктажів.

Відповідно до вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці» у товаристві переглянуті та
інструкцій про проведення навчання та

затверджені наказом №92/1 від 21.11.2019 року положення про службу охорони праці, наказом
інструктажу з питань охорони праці,



№92/2 від 21.11.2019 року положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці, наказом №105/4 від 07.12.2015 року система управління охороною праці, та 
інші діючи положення, програми, а також інструкції з охорони праці. Зокрема, у товаристві 
наказами: №60 від 02.08.2019 року. №72 від 30.08.2019 року. №85/4 від 31.10.2018 року 
переглянуті та затверджені: інструкція з охорони праці для слюсара-ремонтника ремонтної 
дільниці №ОТ-Р7-О1. інструкція з охорони праці для електрогазозварника ремонтної дільниці 
№ОТ-07-02, інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування №РТ-08-01. інструкція з охорони праці для зливальника-розливальника 
складу сировини та тари №РТ-05-01. інструкція з охорони праці для підсобного робітника 
дільниці обслуговування будівель та споруд № ОТ-17-01. інструкція з охорони праці при виконанні 
робіт на висоті №ОТ-О1-Р2.

На пі тщриємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 
відмітками про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, 
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці. Також, на виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05. розроблені плани і програми 
навчання з питань охорони праці. Екзамени проводяться традиційними методами (білети). 
П рацівникам  підприємства організовано проведення інструктажів з питань охорони праці з 
записами в відповідних журналах.

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра відповідають вимогам: Закону України 
«Про охорону праці». НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті та іншим нормативним документам.

Для забезпечення безпечної роботи, що виконується на висоті понад 1.3 метра 
використовуються засоби захисту та пристрої, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.15-07 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» та іншим нормативним документам. На 
підприємстві ведеться журнал обліку та зберігання засобів захисту та журнал приймання та огляду
риштувань та помостів._______ ____________________________________________________________

експлуатаційної документації,
У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства, 

які пов’язані з виконанням робіт на висоті понад 1.3 метра, своєчасно проходять попередні
(періодичні) медичні огляди._______________________________________________________________

Пряттівники товариства, відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», які пов’язані з виконанням робіт на 
висоті понад 1.3 метра, забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. Відповідно до НПАОП 
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці» забезпечені сертифікованим спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі. На кожного працівника 
заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту. ________________________________________________

засобів індивідуального захисту
У товаристві затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно-правових актів з______

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення 
питань охорони праці та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон України «Про 
охорону праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 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 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобіи індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Про 
порядок опрацювання' і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників». НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП). НПАОП 24.3.-1.18-13 Правила 
охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті та інші._____________________________________



Ня пі лттригмстві обладнаний куток з охорони праці, до якого забезпечено вільний доступ 
працівників метою якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню 
працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактика аварій, 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток з охорони праці забезпечений 
посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо.

В.В. Титаренко 
(підпис) (ініціали та прізвище)

20 листопада 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Лержпраці^ ^  _______ 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, устаткування 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.

їіровській області


