
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВА РИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІД П О В ІД А Л ЬН ІСТЮ  
«П РИ О РИ ТЕТБУ Д А Л ЬЯ Н С ». У країна, 52030, Д ніпропетровська обл.. Д ніпровський р-н, се
лищ е міського типу О бухівка, ВУ Л И Ц Я ТЕРН О ВА , будинок 48-А; СД РП О У  41252620,_______

(для ю ри дичної особи: найм енування ю ридичної особи, м ісцезнаходж ення, код згідн о з Є Д РП О У ,

ПАШ КО А Н Д РІЙ  ГЕН Н А Д ІЙ О В И Ч, +380504529127, ргіогіїеіЬікі alyans@ ukr.net_____________
прізвищ е, ім'я та  по батькові керівника, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон ної пош ти; 

для ф ізичної особи -  п ідприєм ця: прізвищ е, ім ’я т а  по батькові, серія і номер п аспорта, ким і коли виданий,

місце прож ивання, реєстрацій н ий  номер обл іково ї картки платника податків, номер телеф ону, телеф аксу , адреса електрон ної пош ти;

________________________________ на території У країни_________ _________________ ____________
місце виконання робіт  п ідви щ еної небезпеки та /або  експлуатац ії (застосуванн я)м аш и н, м еханізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відш кодування наслідків мож ливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності______

(найм енування страхової ком панії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету М іністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є объектом підвищ еної небезпеки._________________________

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
___________________________________________ 01.12.2020 р.___________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ПАШ КО А Н ДРІЙ ГЕН Н А ДІЙ О ВИ Ч__________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи 

або ф ізичної особи - п ідприємця)

цією декларацією  підтверджую  відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устатко
вання підвищ еної небезпеки:
- Роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра:
- Зварювальні роботи:
- Роботи в колодязях, шурфах, транш еях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкну
тому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах):
- Земляні роботи, ііїо виконую ться на глибині понад 2 метри або в зоні розташ ування підземних 
комунікацій:
- Роботи в дію чих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої часто
ти:
- М онтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку вида
чі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію  (застосування) маш ин, 
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, саме: устатковання напругою  понад 1000 В (до 
10 кВ включно) (електричне устатковання електричних станцій і мереж: технологічне електро
обладнання).______________________________________________________________________________________

(найм енування виду робіт п ідвищ еної небезпеки 

та/аоо  маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної неоезпеки, 

тип  або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походж ення,

які виконую ться та/або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу,

mailto:alyans@ukr.net


На підприємстві працю ю ть 7 осіб, з тих на яких існує підвищ ений ризик виникнення 
травм -  3 особи._____________ _____________________________________________________ _ _ _ _ _______

кількість робочих м ісць, у том у числі тих на яких існує п ідвищ ений  ри зик  виникнення травм ,

Офісне приміщ ення за адресою : 49000. м. Дніпро, пр. Пуш кіна, будинок 55.______________
(договір оренди прим іщ ення №  03-08/19 від 01.07.2019 р. з ФОП Сірко К.Б.)____________________

будівель і споруд  (прим іщ ень), виробничих об 'єктів (цехів, д ільн и ць, структурн и х  п ідрозділів)

Інші відомості:
Накази з охорони праці:
наказ № 05Ю П від 16 .11.2020р. «Про перегляд, затвердж ення та введення в дію  положення про 
службу охорони праці, полож ення про систему управління охороною  праці, положення 
про порядок організації навчання і перевірки знань з охорони праці, положення про роботу 
уповноважених трудового колективу»:
наказ № Р6/ОП від 16.11,2020р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці»:
наказ № Р7/ОП від 16.11.2020р. «Про створення служби охорони праці на підприємстві»; 
наказ № Р8/ОП від 16.11.2020р. «Про забезпечення працівників спецодягом , іншими засобами 
індивідуального захисту, мийними та знеш кодж увальними засобами»;
наказ № Р9/ОП від 16.11.2020р. «Про обов’язкові медичні огляди працівників певних катего
рій»;
наказ № Ю /ОП від 17.11.2020р. «Про затвердж ення переліку робіт п ідвищ еної небезпеки»; 
наказ № 11/О П  від 17 .11.2020р. «Про призначення відповідального за випробування, 
забезпечення, збереж ення і справність засобів індивідуального захисту»; 
наказ № 12/О П  від 17.11,2020р. «Про розробку та затвердж ення посадових інструкцій та ін
струкцій з охорони праці» (додаток № 1);
наказ № 13/О П від 17.11.2020р. «Про призначення відповідального за збереж ення та утримання 
в справному стані електроінструменту»;
наказ № 14/О П  від 17.11,2020р. «Про призначення відповідальних осіб за виконання робіт під
вищ еної небезпеки»;
наказ № 15/О П  від 18.11.2020р. «Про створення комісії з приймання і перевірки 313. що 
надходить на підприємство»;
наказ № 16/О П  від 18.11.2020р. «Про надання права видачі наряд-допуску»; 
наказ № 17/О П  від 18.11.2020р. «Про допуск електрозварників до самостійної роботи»; 
наказ № 18/О П  від 18.11.2020р. «Про призначення відповідального за електрогосподарство та 
безпечне проведення робіт в дію чих електроустановках»;
наказ № 19/О П від 18.11.2020р. затверджено перелік осіб, що маю ть право видачі наряд- 
допуску. бути: керівником робіт, допускачем. членами бригади.

Д иректор П аш ко А.Г.. виконроб Коростильов І.В., майстер Романцов О.Ю . пройш ли навчання 
в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в ком ісії Головного уп
равління Держ праці у Запорізькій області згідно Законодавства У країни про охорону праці, ор
ганізації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва, вибухозахисту, пожежної без- 
пеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворю вань, надання 
перш ої допомоги потерпілим у разі нещ асного випадку, управління ро-ботами з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу № 1827 від 23.07.2020 р.

Директор Паш ко А.Г., виконроб Коростильов І.В., майстер Романцов 0 .1 0 . пройш ли навчання 
в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та  перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держ праці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 1745 від 16.07.2020 р.

Директор Паш ко А.Г., виконроб Коростильов І.В., майстер Романцов О.Ю . пройш ли навчання 
в ДП «Запорізький Павчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держ праці у Запорізькій області згідно ДБН А .3.2-2-2009 «О хорона праці та пром ис
лова безпека у будівництві» (Н П А О П  45.2-7.02-12'). Витяг з протоколу № 1499 від 25.06.2020 р.

Директор Паш ко А.Г., виконроб Коростильов І.В., майстер Романцов О.Ю . пройш ли навчання 
в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держ праці у Запорізькій області згідно НП А О П  0.00-5.11-85 «Типова інструкція з ор
ганізації безпечного проведення газонебезпечних робіт». В итяг з протоколу № 1652 від 
10.07.2020 р.



Директор Паш ко А.Г., виконроб Коростильов І.В., майстер Романцов О.ІО. пройш ли навчання 
в ТОВ «УК СП ЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Д ержпраці у Д ніпро
петровській області згідно Н П А О П  40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів», «П равила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «П равила 
пожежної безпеки»; присвоєна V група з електробезпеки до та  понад 1000 В. Витяг з протоколу 
№ 222 від 12.12.2019р._________ ______________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служ ба охорони праці. Наказом № 07Ю П від 16.11.2020р. ф ункції служби охорони 
праці на підприємстві покладаю ться на виконроба Коростильова І.В.

наявністю  служби охорони праці,

Електрогазозварник Техтілов К.В. має диплом зварника К С № 18272160, виданого Кіровоград
ським вищим професійним училищ ем № 4 виданого 2002 році і здобув кваліфікацію  електрога
зозварника, електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних маш инах;

Електромонтер Ляхов A.B. - здобув професію  «Електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування» в П ридніпровському професійному ліцеї у 2016 році; Диплом К16 
112323;

Електромонтажник Кравченко В.О. - Дніпропетровський держ авний учбово-виробничий 
комбінат «М оноліт» здобув кваліфікацію  електромонтаж ник по силовим мережам і 
електрообладнання 5-го розряду. Протокол № 130 від 16.03.2010р. Посвідчення №  019650.

Електрогазозварник Техтілов К.В., електромонтер Ляхов A.B., електромонтаж ник Кравченко 
В.О., пройш ли навчання і перевірку знань в комісії підприємства з загального курсу охорони 
праці, згідно виробничих інструкцій з охорони праці в межах їх повноважень, НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «О хоро
на праці та промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12'). НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Правила по
жежної безпеки в Україні». Протокол № 1/ОП від 20 .11 .2020р.

Електрогазозварник Техтілов К.В., електромонтер Ляхов A.B., електромонтаж ник Кравченко 
В.О.. пройшли навчання і перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуа
тації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки України». Протокол №  2/ОП 
від 20.11.2020р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», 
наказом № 05Ю П від 16.11.2020р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про систему управління охороною праці підприємства.
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Система управління охороною  праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці.

Ведеться внутріш ня документація по дотриманню  вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Ж урнал протоколів перевірки знань.

Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Ж урнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

Ж урнал обліку та зберігання засобів захисту.
Ж урнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.

- Ж урнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
- Ж урнал реєстрації інструктажів з питань пож еж ної безпеки.
- Ж урнал обліку обладнання, що працює під тиском.

Наказом № 12/О П  від 17.11.2020р. затверджені та введені в дію  посадові інструкції. Н ака
зом № Ю /ОП від 17.11.2020р. затверджений перелік робіт з підвищ еною  небезпекою , які ви
конуються на підприємстві. Наказом № 12/ОП від 17.11.2020р. затверджені та введені в дію
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція з охорони праці електрозварника.
- Інструкція з охорони праці газозварника.
- Інструкція з охорони праці електромонтера.



Інструкція з охорони праці електромонтажника.
- Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом .
- Інструкція з охорони праці при роботі в дію чих електроустановках.

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті.
Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації запобіж них поясів.

- Інструкція з охорони праці про заходи пож еж ної безпеки.
- Інструкція з охорони праці про надання перш ої (долікарської) допомоги при нещ асних 

випадках.
- Інструкція з охорони праці для працівників, які приймаю ться на роботу на підприємство. 

Інструкція з охорони праці з електробезпеки персоналу.
- Інструкція з охорони праці для операторів (користувачів) ЕО М  з ВДТ та ПП.
- Інструкція з пож еж ної безпеки при проведенні робіт на о б ’єктах.

Інструкція з пож еж ної безпеки для офісів та адміністративно-побутових будівель.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що вико
ристовується при виконанні робіт та експлуатації маш ин, м еханізмів, устатковання підвищ еної 
небезпеки (технічні паспорта та  інструкції з експлуатації тощо).

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт та експлуатації устатковання підвищ еної небезпеки на підприємстві 
мається в наявності наступне обладнання:

- Трансформатор зварю вальний;
- Набір слю сарного інструменту;
- Пояса запобіж ні 1ПЛ-К2. ЗПБ;
- Газоаналізатор Д О ЗО Р-С -М ;
- Протигази ш лангові ПШ -1;
- Лампи ЛБВК;
- М анометри для випробувань типу М Т-80-ТМ ;
- Страхувальні м отузки, захисна каска;
- Набір інструменту для виконання електромонтаж них робіт;
- Д іелектричні боти, галош і. килими, рукавиці;
- Вимірю вальний інструмент (рулетки, ш тангенциркулі, лінійки);
- Інструмент та пристосування для виконання відповідних робіт;
- Окуляри для захисту очей під час зварю вання;
- Зварю вальний щ иток із захисним світлофільтром.

За потреби, для виконання земляних робіт, передбачено використання техніки та устаткован
ня відповідного навантаж ення, які будуть надаватися замовниками згідно з договорами про на
дання послуг, що маю ть відповідні документи дозвільного характеру на експлуатацію  цих ма- 
шин. механізмів. Зазначені договори планується укладати з такими підприємствами за місцем 
виконання робіт.

Пояса запобіж ні 1ПЛ-К2. ЗПБ; пройш ли випробування статичним навантаженням у відповід
ності до вимог Н П А О П  0 .0 0 -1.15-07. ГОСТ 12.4.089 акт №1 від 20.11.2020 р.

У відповідності дд-Н ПАО П 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочом у місці», та наказу 
№ 08Ю П від 16.11.2020р.. працівники ТОВ «П РИ О РИ ТЕТБУ Д  А Л ЬЯН С» забезпечені спец
одягом. спецвзуттям та інш ими засобами індивідуального захисту (каски захисні, сигнальні ж и
лети. комбінезони бавовняні, куртки бавовняні, ш тани брезентові, черевики ш кіряні, рукавиці 
та ін.), що використовую ться за призначенням, зберігаю ться у технічно справному стані та про
водиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також  експлуатаційні випробування відповідно 
до вимог законодавства.________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний ф онд: фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 18 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. П ідприємство має необхідну кількість норматив- 
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці», Закон України «Про об ‘єкти підвищ еної небезпеки», НПАО П 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищ еною небезпекою . НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустано
вок споживачів. ДБН А .3 .2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві»



(НПАОП 45.2-7.02-12). НП А О П  0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного про
ведення газонебезпечних робіт», НП А О П  0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час вико
нання робіт на висоті», НП АО П 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НП А О П  
0.00-4.21-04 «Типове полож ення про службу охорони праці», Н П А О П  0.00-4.12-05 «Типове по
ложення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», 
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію  з питань охорони праці підприємства», 
НПАОП 0.00-4.15-98 «П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАО П 0.00- 
6.03-93 «Порядок опрацю вання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що дію ть на підприємстві», НПАО П 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечен
ня роботодавцями охорони праці працівників») та інші норм ативно-правової та матеріально- 
технічної бази.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону У країни «Про охорону праці», працівники ТОВ «ПРИО РИ- 
ТЕТБУД А Л ЬЯН С» проходять медичний огляд. Наказом № Р9/ОП від 16.11.2020р. інженерний 
склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах п ідвищ еної небезпеки не прий
маю ться на роботу без проходж ення медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на 
роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «П РИ О РИ ТЕТБУ Д  А Л ЬЯ Н С » проводиться під ро
зписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочом у м ісці небезпечних і ш кідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу ш кідливих 
виробничих факторів.

П роведення робіт підвищ еної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність поклада
ється на керівника робіт.

М атеріально-технічна база підприєм ства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та пром ислової безпеки. П ідприємство забезпечено необхідною  навчально-методичною  
літературою  та наглядним и посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці. 
що регулярно оновлю ю ться за допомогою  мережі інтернет та друкованих видань._______________

(н орм ативно-п равової та  м атеріально-технічної бази, навчально-м етодичного  забезпечення)

&■ . . .
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному

органі Держпраці 1 (  2020 р. №  - / i f d f / '

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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