
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЗОН С”._______________________________________
місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Ливарна, буд. 9, кв. 44, код ЄДРПОУ -  32723765,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник -  директор Ейдельштейн Леонід Якович, тел. 0503401571, office@ozons.com.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

Роботи виконуються на території України на об’єктах замовників згідно з укладеними 
договорами

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:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
16 грудня 2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Ейдельштейн Леонід Якович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтйерджую 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

-------------- іа/аии машин, механізмів, усіаінування підвищеної нкиезпеки, піп аии марка іза наявгшспу номер пар і ч, д а іа  вишіивлкння, країна--------------

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві працюють 15 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм
-  2 осіб.______________ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ ________ _ _ _ ______________________________________

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

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - за адресою: 49069, м. Дніпро, проспект 
Олександра Поля, буд. 46, офіси 220, 221, 222, 223, 469, (Договір оренди №022

mailto:office@ozons.com.ua


від 29.12.2018р. з ПрАТ “Український науково-дослідний інститут технології машино
будування”):
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 20ЮП від 22.09.2020р. відповідальність за безпечне проведення робіт, справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства покладається на комерційного директора 
Ейдельштейна О.Я.
Наказом № 22/ОП від 22.09.2020р. відповідальною особою за справний стан засобів 
індивідуального захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту 
призначено голового інженера проекту Міхліна J I  В.
Наказом №23/ОП від 24.09.2020р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті
з правом видачі наряд-допуску. облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання 
поясів і пристосувань, ведення «Журналу обліку і випробувань поясів та пристосувань» 
призначено головного інженера проекту Міхліна Л В . Для випробування поясів та пристосувань, 
страхувальних засобів створено комісію.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
№ 18/ОП від 22.09.2020р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці 
у складі: Голова комісії -  директор Ейдельштейн Л.Я., Члени комісії -  комерційний директор Ей- 
дельштейн О-Я., головний інженер проекту - Міхлін Л В . - пройшли навчання та перевірку знань: 
Директор Ейдельштейн Л.Я.. комерційний директор Ейдельштейн О.Я., головний інженер проек
ту - Міхлін Л.В.. пройшли навчання в Навчальному центр з охорони праці___________________ФОП
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області
згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці,__________ви-
бухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.___________
Витяг з протоколу №1/09-20 ЗУ-ОС від 11.09.2020 р.____________________________________________
Директор Ейдельштейн Л Я ., комерційний директор Ейдельштейн О.Я., головний інженер проек
ту Міхлін JI.B. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
Витяг з протоколу №109-20 ІП-ОС від 14.09.2020 р._____________________________________________
Директор Ейдельштейн Л.Я., комерційний директор Ейдельштейн О.Я., головний інженер проек
ту Міхлін Л В . пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС,
ПБЕЕС, ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, 4 група з електробезпеки до та вище 1000 В.________
Витяг з протоколу №1.09-20 ЕП-ОС від 15.09.2020 р.
Директор Ейдельштейн Л Я ., комерційний директор Ейдельштейн О.Я., головний інженер проек
ту Міхлін Л В . пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та пе
ревірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».________________
Витяг з протоколу №1/09-20 BP-ОС 17.09.2020р.______________________________f__________ ________

(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 
служба охорони праці. Наказом № 17/ОП від 21.09.2020р. функції служби охорони праці 
на підприємстві покладаються на комерційного директора Ейдельштейна О.Я._________________

наявністю служби охорони праці,

Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Денисенко В.М.. Літуринський 
О.М. пройшли навчання за професією в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» -  
Мон-тажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкційЗ розряду. Протокол № 3413
від 16.12.2020 р.



з

Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Денисенко В.М., 
ЛітуринськийО.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно законів 
і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці 
в обсязі виконуваних робіт по професіям, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», 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». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
«Правила пожежної безпеки України».__________________________________________________________
Протокол № 1 відіб. 12.2020р. ______________________________________________________________

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№ 19/ОП від 22.09.2020р. затверджено та введено в дію:_________________________________________

- Положення про службу охорони праці:__________________________
- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці:___________________________________________________________________________
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці._______

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування 
системи охорони праці на підприємстві, наказом № 19/ОП від 22.09.2020 р. затверджено 
та введено в дікх _______________________________________________________________________

- Положення про систему управління охороною праці (СУОЩ._____________________________
Система управління охороною праці (СУОШ на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація 
по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:_________________________________________

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці._________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.__________________________________

- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.____________________________________
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.____________________
- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням._____________________________________
- Журнал обліку посудин, працюючих під тиском.__________________________________________
- Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.___________________________
- Журнал обліку актів випробувань риштувань та запобіжних поясів.________________________

Наказом № 13/ОП від 18.09.2020р. затверджені та введені в дію «Тематичні плани і програми 
навчання». Наказом № 21/ОП від 22.09.2020р. на підприємстві затверджені та введені в дію поса
дові інструкції. Наказом № 16/ОП від 18.09.2020р. затверджений перелік робіт з підвищеною небе
зпекою, які виконуються на підприємстві. _________________________________________________
Наказом № 21/ОП від 22.09.2020р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
по видам робіт та професіям. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних 
тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці». ______ т______________ ________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, 
що використовується при експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
(технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо). _______________________________________

експлуатаційної документації,

Для експлуатації устаткування підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності 
наступне обладнання: ____________________________________________________________
- Пояс запобіжний універсальний з наплічними та ножними лямками типу 2ПЛ-К2 - 2 шт:________

- Пояс страхувальний безлямочний 4ПБ (ПБ-4) - 2 шт.:___________________________________________

- Мотузки ('шнури) страхувальні - 2 шт.:_________________________________________________________
- Драбина алюмінієва 4*4 - 1 шт.: ________________________________________________________



Засоби індивідуального захисту:_________________________________________________________________
- Захисні каски - 2 шт.;__________________________________________________________________________
- Захисні окуляри - 2 шт.;________________________________________________________________________
- Жилети сигнальні помаранчеві/жовті - 2 шт.;___________________________________________________
- Робочий одяг (куртки, комбінезони) - 2 комплекти;_____________________________________________
- Чоботи ПВХ - 2 пари.__________________________________________________________________________
Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.________________

У відповідності до НПАОП 0.00-1.15-07 устаткування та обладнання для висотних робіт пройшло 
випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства: пояси запобіжні 
універсальні з наплічними та ножними лямками типу 2ПЛ-К2, акт №1 від 28.09.2020р., пояси 
страху вальні безлямкові 4ПБ ЩБ-4), акт №2 від 28.09.2020р____________________________________

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та наказу 
№ 14/ОП від 18.09.2020р.. працівники ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ОЗОН С», які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту. 313, що використовують за призначенням, зберігаються 
у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.____________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів 
з охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нормативно- 
правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону праці», 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти 
підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 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 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів 
з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті».________________________________________________________

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом № 15/ОП від 18.09.2020р. інженерний склад, технічний 
персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні 
(протягом трудової діяльності) медичні огляди.__________________________________________________

При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги 
і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів._________________________



Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб,
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують___________________
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт 
підвищеної небезпеки.______ __________________________________________________________________

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання 
вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки.________________________  ____________________ _______ _________ ______

нормативно-правової та матеріально-технічної Ьази, навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці ч/ З  » 2020 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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З /ІЗ } О./г.йПі,


