
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 особа-підприємець Погребов Іван Дмитрович, паспорт_______________ _______________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
орган, що видав . дата видачі1_________  , . _. _ ... . ...

ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, 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: договір страхування відсутній_______________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.11.2020____________________

(дата проведення аудиту)
Я ,________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
______________Погребов Іван Дмитрович ___________________

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.________________________
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: технологічне устатковання хімічного 
виробництва: вантажопідіймальні крани та машини: посудини, що працюють пі я тиском понад 
0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.___

(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 відповідного дозволу,

кількість робочих місць -  4. з них 2 на якому існує підвищений ризик виникнення травм______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_____________будівлі, споруди (приміщення") -  1. виробничих об’єктів -0_________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об”єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідно до чинного законодавства загальна призначено відповідальним за дотримання 

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки покладається на керівника 
Погребова Івана Дмитровича наказ №1-ОП від 25.02.2020 року від, який пройшов навчання та 
виявив потрібні знання комісія Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області в



ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» за напрямками: загальний курс з охорони праці -  протокол 
перевірки знань №1084 від 27.09.2018 року, в ТОВ «Українському навчальному центрі «Експерт 
№1» «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що 
працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 витяг з протоколу №188/1-2020 від 26.11.2020, Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування електроустановок -  витяг з 
протоколу перевірки знань №188/3-2020 від 26.11.2020 року (4 група з електробезпеки до 1000В). 
Перевірка знань проведена комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області наказ
№2008 від 07.11.2019 року. ___________________________________________________________________

Наказом №4-ОП від 26.11.2020 року призначено головного механіка, відповідальною особою 
за стан охорони праці та промислової безпеки, який пройшов навчання та виявив потрібні знання за 
напрямками (комісія головного управління Держпраці у Запорізькій області) в ТОВ «Обласний 
навчальний центр «Регіон Буд»: загальний курс з охорони праці протокол №65 від 27.06.2018 року, 
в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»: Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07 протокол №531 від 05.06.2018, Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80
18 протокол №686 від 10.07.2018, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила 
улаштування електроустановок протокол перевірки знань від 15.06.2018 року (4 група з 
електробезпеки до 1000В), в ТОВ «Українському навчальному центрі «Експерт №1»: Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 витяг з протокол
№188/1-2020 від 26.11.2020 року.______________________________________________________________

Білошкурський Є.О. -  механік, заміщуюча особа головного механіка Гриценка О. А пройшов 
необхідне навчання про що свідчать протоколи перевірки знань з питань охорони праці а саме: в 
ТОВ «Український навчальний центр «Експерт №1» загальний курс з охорони праці, Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що 
працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 витяг з протоколу №188/1-2020 від 26.11.2020 року; 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування електроустановок -  
витяг з протоколу перевірки знань №188/3-2020 від 26.11.2020 року (4 група з електробезпеки до 
1000В); в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07 протокол №532 від 05.06.2018 року. Перевірка знань проведена 
комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області наказ №2008 від 07.11.2019 року _ 

Гриценко О.А. -  головний механік, наказом №5-ОП від 25.02.2020 року призначений 
відповідальною особою за електрогосподарство, на час його відсутності обов’язки покладаються на 
механіка Білошкурського Е.О.

Гриценко О.А.- головний механік, наказом №6 від 25.02.2020 року призначено 
відповідальною особою за організацію та безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме 
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, на час його відсутності обов’язки покладаються 
на механіка Білошкурського Е.О.

Гриценко О.А.- головний механік, наказом №7 від 25.02.2020 року призначено 
відповідальною особою за організацію та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки а саме: 
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 (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки а саме: технологічне устатковання хімічного 
виробництва, вантажопідіймальні крани та машини, на час його відсутності обов’язки покладаються 
на механіка Білошкурського Е.О.______________________________________________________________



наказом МОЗ України від 21.05.2007 року №246 на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. 
За результатами медогляду оформлюється заключний акт.____________________________________

Працівники підприємства забезпечені в повному обсязі санітарно-побутовими приміщеннями, до 
складу яких входять: гардеробні, душові, вмивальники, кімнати для прийому їжі.__________________

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

Згідно наказу №1 від 25.02.2020 року обов’язки за дотримання вимог охорони праці покладено 
на фізичну особу Погребова І.Д._______________________________________________________________

(наявність служби охорони праці,
Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і мають відповідну_________
професійну підготовку електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування_________
Пилипенко Г.В. отримав у 1997 році диплом №008063 Дніпродзержинський індустріальний_______
технікум та здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста, технік-електрик; пройшов навчання з_____
питань охорони праці та отримав знання в учбовому комбінаті ТОВ «Регіон-Буд» по Правилам 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правилам технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правилам улаштування електроустановок протокол від 
12.03.2021року; в ТОВ «Український навчальний центр «Експерт №1» по Правилам охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правилам охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання______
НПАОП 0.00-1.80-18, Правилам охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під
тиском НПАОП 0.00-1.81-18 витяг з протоколу №188/1-2020 від 26.11.2020 року. _________________
Працівники 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_______
перевірку знань з питань охорони праці»______________________________________________________
Також на підприємстві розроблені:____________________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці;________________________________________________________________________________________
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту;_____________________________________________________
Наказ №1 від 25.02.2020 року від про призначення відповідальної особи за стан ОП на
підприємстві;________________________________________________________________________________
Наказ №5 від 25.02.2020 року про призначення відповідальної особи за електрогосподарство та 
особи, що заміщує по посаді відповідального за електрогосподарство на час відпустки, лікарняного
та в інших випадках.__________________________________________________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (інструкція з охорони праці №1 для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, інструкція з охорони праці №2 щодо надання долікарської 
допомоги, інструкція з охорони праці №4 для механіка, інструкція з охорони праці №5 під час 
роботи з ручним інструментом та пристроями, інструкція з охорони праці №6 при роботі з 
електрифікованим інструментом, інструкція з охорони праці №7 пі д час роботи на висоті) наказ №3 
від 25.02.2020 року; в наявності також посадові інструкції для головного механіка, механіка,
електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування______________________________
Журнал вступного інструктажу питань охорони праці;__________________________________________

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_______________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;_____________________________________
Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;_________________________
Журнали обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;__________________________________________
Журнал олбіку засобів захисту;________________________________________________________________
Журнал обліку випробування засобів захисту;__________________________________________________
Журнал видачі засобів індивідуального захисту_________________________________________________
Відмітки про проведення інструктажів виконуються в журналі реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці та в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці.________________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



керівництва з експлуатації, графіки обслуговування знаходяться на обслуговуємих підприємствах
ек сп л у ата ц ій н о ї д о к у м ен тац ії,

У відповідності до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоровся при використанні засобів 
індивідуального захисту на робочому місці ІІПАОП 0.00-7.17-18. працівники що виконують роботи 
підвищеної небезпеки забезпечені засобами індивідуального захисту а саме: окуляри захисні. 
захисні маски, попереджувальні знаки та написи, огороджувальні стрічка: 313 проходять періодичну 
перевірку.______________________________________________________________________________________

засоб ів  ін д и в ід у ал ьн о го  захисту ,

Перелік інструментів та приладів, що використовуються: пояса запобіжні ЗПЛ-К -2 шт.. інв.№1,2. 
дата випробування 10.07.2020 року; стрем'янка металева інв.№1, дата випробування 08.01.2020 
року; викрутки з ізольованими ручками, дата випробування 22.10.2020 року: перфоратор, дриль, 
кутова шліфмашинка. дата випробування 22.10.2020 року: набір слюсарного інструменту. 
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне забезпечення для 
організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному  обсязі. На ФОП 
затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці 
та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.00- 
7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання 
працівниками. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОПО.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. НПАОП
0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці»: навчання і інструктажі з питань 
охорони праці проводяться у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»: ПУЕ Правила улаштування електроустановок.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться в учбовому комбінаті.___________
На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної  та 
методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов 
праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних з ах в о р ю в ані .. К уток охорони 
праці забезпечений посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці,  наглядними 
матеріалами тощо._______________________________________________________________________________
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