
ДЕКЛ АРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЗОН С”__________________________ __
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

49000, м. Дніпро, вулиця Ливарна, буд. 9, кв. 44__________________________________

код згідно з ЄДРПОУ 32723765_______________________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

директор Ейдельштейн Леонід Якович, тел. 0503401571,___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

електронна пошта: office@ozons.com.ua____________________________________________
адреса електронної пошти;

______Роботи виконуються 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 не підлягає________________
обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності_________________

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

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

Я, Ейдельштейн Леонід Якович______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

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______________________________
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,

кількість робочих місць - 15, V тому числі тих, на які існує підвищений ризик
виникнення травм - 2______ ________________________________________________________

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

mailto:office@ozons.com.ua


кількість будівель і споруд цехів, дільниць структурних підрозділів -1:_______________
адміністративно - побутове приміщення орендоване (Договір оренди № 022______
від 29.12.2018р. з ПрАТ “Український науково-дослідний інститут технології_______
машинобудування”) за адресою: 49069. м. Дніпро, проспект Олександра Поля,_______
буд. 46. офіси 220. 221. 222. 223. 469_________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
Наказом №1-ОП-1 від 20.01.2020р. головний інженер Андреєв Андрій Володимирович 
призначений відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт підвищеної 
небезпеки в цілому по підприємству.
Головний інженер пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці: Закон 
України “Про охорону праці”, Правила пожежної безпеки, ПТЕЕС, ПБЕЕЗ, ПЕЕЗ, Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15.07, Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, має підтверджену 
IV групу з електробезпеки (Посвідчення №00632 від 30.01.2019р., видане ТОВ “Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН”, Протокол №25 від 30.01.2019р.)

Наказом №7-ОП-1 від 19.05.2020р. створена постійно діюча комісія для перевірки знань 
працівників з питань охорони праці: Голова комісії - головний інженер Андреєв А. В., 
члени комісії: директор - Ейдельштейн JI. Я., головний інженер проекту - Міхлін JI. В.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, навчені та пройшли перевірку 
знань відповідно до закону України “Про охорону праці”, Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15.07, Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, тощо.

Працівники підприємства мають відповідну кваліфікацію, проходять навчання, перевірку 
знань та відповідні інструкції з питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 
“Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці”.

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійних захворювань і аварій".

Працівники підприємства, які виконують роботи на висоті більше 1,3 м, мають відповідну 
кваліфікацію, пройшли відповідне навчання та перевірку знань в ТОВ “Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ-ЛАЙН”:

1) Інженер з налагодження й випробувань Літуринський Олександр Миколайович - 
Посвідчення №00633 від 30.01.2019р. про проходження навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці: Закон України “Про охорону праці”, Правила пожежної безпеки, 
ПТЕЕС, ПБЕЕЗ, ПЕЕЗ, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15.07, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, має підтверджену IV групу з електробезпеки (Протокол засідань комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ “Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ-ЛАИН” 
за №25 від 30.01.2019р., Протокол комісії для перевірки знань працівників з питань охорони 
праці ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЗОН С” за №05/20 
від 20.05.2020р.), має відповідні посвідчення.



2) Інженер з налагодження й випробувань Денисенко Валерій Миколайович - Посвідчення 
№00634 від 30.01.2019р. про проходження навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці: Закон України “Про охорону праці”, Правила пожежної безпеки, ПТЕЕС, ПБЕЕЗ, 
ПЕЕЗ, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15.07, 
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, 
має підтверджену IV групу з електробезпеки (Протокол засідань комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці ТОВ “Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ-ЛАЙН” за №25 від 
30.01.2019р., Протокол комісії для перевірки знань працівників з питань охорони праці ТОВ 
“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЗОН Є” за №05/20 від 20.05.2020р.), має 
відповідні посвідчення.

Затверджені та введені в дію Положення з охорони праці на підприємстві:
• Положення про систему управління охороною праці (Наказ №1-ОП від 12.03.2012р.).
• Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці (Наказ №4-ОП від 12.03.2012р.).
• Положення про комісію по перевірці знань з охорони праці” (Наказ №6-ОП 

від 12.03.2012р.)
• Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою (Наказ №8-ОП 

від 12.03.2012р.).
• Положення про службу з питань охорони праці (Наказ №9-ОП від 12.03.2012р.).

Наказом №Ю-ОП від 12.03.2012р. на підприємстві затверджені інструкції 
з охорони праці, електро- та пожежної безпеки під час виконання різних видів робіт 
та в цілому по підприємству:

• №1 Інструкція із вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників 
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЗОН С”.

• №2 Інструкція з охорони праці “Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 
в службових приміщеннях (офісах)”.

• №3 Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного електроінструменту.
• №4 Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за справний стан і безпечну 

експлуатацію електрогосподарства (осіб відповідальних за електрогосподарство)
• №5 Інструкція з охорони праці з електробезпеки для І групи.
• №6 Інструкція з охорони праці під час роботи з електроінструментом і переносними 

світильниками.
• №7 Інструкція з охорони праці для працюючих на висоті.
• №8 Інструкція з охорони праці при виконанні монтажних, демонтажних робіт.
• №9 Інструкція з охорони праці при роботі на сходах і драбинах.
• №10 Інструкція з охорони праці “При роботі на персональному комп’ютері та відео 

дисплейних терміналах”.
• №11 Інструкція з охорони праці “Надання першої допомоги потерпілим 

від нещасного випадку”.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
• журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
• журнал реєстрації.інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
• журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
• журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
• журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
• журнал розслідування та обліку потерпілих від нещасних випадків, обліку 

професійних захворювань, реєстрації аварій на виробництві;



• журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.

На підприємстві в наявності:
• 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»;
• «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107);

• НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
• НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
• НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 

нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;
• 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»;
• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів»;
• НПАОП 0.00-1.30-01 (НПАОП 0.00-1.71-13) «Правила охорони праці під час роботи з 

інструментом та пристроями».

Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі 
в кабінеті головного інженера.

Л. Я. Ейдельштейн
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 ^ 7 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.

ційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
жавної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

Ч{Додаток 8 в ред^йції постанови КМУ №48 від 07.02.ЯОІІрі'}


