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Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АКВІТІНІЯ-ПРОМ», 50047, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий 
Ріг, вул. Сергія Колачевського, буд. 58, кв. 63,___________ ЄДРПОУ: 41587045

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження , код згідно з ЄДРПО
Зелінський Олег Васильович, (097)298 2147,______akvitiniya(a)gmail. сот

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;
Згідно з укладеними договорами підрядів на проммайданчиках ХОЛДІНГА 
МЕТШВЕСТ, зокрема ПрАТ «ПІВНГЗК» та ПрАТ «ЦГЗК»- тернівський район, 
ПрА Т«ПівдЕЗК»-_______ Інгуле цький_______ район.______________________________
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____
__________ Згідно додатку 1 до порядку та правші проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №  1788 
від 16.08.2002 року на ТОВ «АКВІТІНІЯ-ПРОМ» страхування не проводиться, так як  
він не є об'єктом______ підвищеної небезпеки . _

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони________праці :
._____добровільний_____аудит_______ з охорони_____праці_____не_____проводився

(дата проведення аудиту)

Я,________директор_______ Зелінський________________Олег_______ Васильович
(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.____________ устатковання_____________підвищеної____________ небезпеки
1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти.!/?. 16 додатку 6 Порядку).

кількість робочих місць - 8 , в тому числі на яких існує підвищений ризик -8_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

одна адміністративна будівля, одна виробнича база , а також приміщення, які надаються 
Замовником, згідно з договорами підряду_______________________________________  і
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Директор Зелінський Олег Васильович пройшов навчання в 
Приватному закладі «ЦПОН» витяг з протоколу №031/4.20-2018 від 15.12.2017р 
.засідання комісії ГУ  Держпраці України у Дніпропетровській області з перевірки 
знань законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці, а саме:
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони прані, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних 
захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.



управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00-7.11-12. 
Відповідальний за роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в 
зонах дії струму високої частоти, по підприємству в цілому та на об’єктах ПрАТ  
«ПІВНГЗК, ПрЛТ «ЦГЗК» та ПрАТ «ПівдГЗК» холдінга МЕТІНВЕСТ» наказ 
№з09/ОП від 09.02.2018р.- заступник директора з виробництва Зелінський В. С.; 
відповідальний за електрогосподарство: но підприємству в цілому та на об’єктах 
ПрАТ «ПІВНГЗК», ПрАТ «ЦГЗК» та ПрАТ «ПівдГЗК» холдінга МЕТІНВЕСТ» наказ 
№Ю /ОП від 09.02.2018р.-заступник директора з виробництва Зелінський В. С.; на 
об’єктах ПрАТ «ПІВНГЗК», ПрАТ «ЦГЗК» та ПрАТ «ПівдГЗК» холдінга 
МЕТІНВЕСТ», відповідальний за стан пожежної безпеки -  по підприємству в цілому 
та на об’єктах ПрАТ «ПІВНГЗК», ПрАТ «ЦГЗК» та ПрАТ «ПівдЕЗК» холдінга 
МЕТІНВЕСТ» -  заступник директора з виробництва Зелінський В. С.
Наявність служби охорони праці:

У  ТОВ «АКВІТІНІЯ-ПРОМ» наказом №  6/1 від 03.10.2017року створено службу 
охорони праці, наказом №  2 від 02.10.2017 року затверджено Положення про службу 
охорони праці та Положення про систему управління охороною праці у Товаристві.
Інженер з охорони праці -  Кам ’яна Л.О._________________________________  .
Наказом №  14/ОП від 07,10,2017 року затверджені інструкції з охорони праці на 
професії та на види робіт, в тому числі при виконанні декларуємих робіт:
№8 - для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування;
№ 9 -  під час виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В 

та в зонах дії струму високої частоти.
№17/1- при роботі із застосуванням драбин і драбинок;
№°19 - при застосуванні запобіжних поясів;
№ 21 - під час експлуатації ручного електричного інструменту;
№  22- під час експлуатації балонів зі стиснутими і зрідженими газами;
№26 - про заходи пожежної безпеки під час ведення будівельних робіт;
№27- з надання першої (долікарської) допомоги.
№>25- при ручному переміщенні вантажів;

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці 
здійснюються згідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом наказом №з 2 від 
02.10.2017 року

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці:

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці.(наказ №з 
22/ОП від 22.12.2017р. у складі '.голова комісії Зелінський О.В.-директор;члени комісії: 
Зелінський В.С.-заступник директора з виробництва. К ам ’яна Л.О.-інженер з ОП у 
відповідності до вимог «Положення про порядок проведення навчання і Голова комісії 
директор Зелінський О.В..члени комісіїгшступник директора з виробництва
Зелінський В,С.,інженер охорони праці К ам ’яна Л.О. пройшли навчання та перевірку 
знань у Приватному Закладі «ЦПОН»в м.Кривий Ріг про що свідчить: витяг з 
протоколу №«031/4.20-2018 від 15.12.2017р .засідання комісії ГУ Держпраці України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони 
праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики 
професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного 
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00- 
7,11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» 
(Загальний курс ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека у будівництві» (ДБНА.3.2-2-2009), витяг з протоколу №» 1115/4.20- 
2017, від 15.12.2017р. засідання комісії Г У  Держпраці України у Дніпропетровській 
області з перевірки знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок



споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» група з електробезпеки V, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В); витяг з 
протоколу №  1145 від 22.12.2017р. засідання комісії Г У  Держпраиі України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в Криворізького відділення інспекції 
Держенергонагляду в Дніпропетровській області у директора Зелінського О.В., витяг 
з протоколу №031/4.20-2018 від 15.12.2017р .засідання комісії ГУ Держпраиі України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони 
праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики 
професійних захворювань, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного 
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії, НПАОП 0.00- 
7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» 
(Загальний курс ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки прайс Охорона праці
1 промислова безпека у будівництві» (ДБНА.3.2-2-2009); витяг з протоколу М 1115/4.20- 
2017, від 15.12.2017р. засідання комісії Г У  Держпраиі України у Дніпропетровській 
області з перевірки знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» група з електробезпеки IV, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В): витяг з 
протоколу №  1145 від 22.12.2017р. засідання комісії Г У  Держпраиі України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в Криворізького відділення інспекції 
Держенергонагляду в Дніпропетровській області у заступника директора з 
виробництва Зелінського В.С..‘витяг з протоколу №734-16-07 від 27.09.2016р.засідання 
комісії ГУ Держпраиі України у Дніпропетровській області з перевірки знань законодавчих 
та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Законодавства України про охорону 
праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої медичної допомоги 
потерпшим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварії, НПАОП 0.00-7,11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників» (Загальний курс ОП), НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки прайс Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБНА.3.2-2-2009);витяг 
з протоколу № 1115/4.20-2017, від 15.12.2017р. засідання комісії Г У  Держпраиі України у 
Дніпропетровській області з перевірки знань з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» група з 
електробезпеки IV, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000 В); витяг з протоколу №  1145 від 22.12,2017р. засідання комісії ГУ Держпраиі 
України у Дніпропетровській області з перевірки знань з «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» в Криворізького відділення інспекції 
Держенергонагляду в Дніпропетровській області у інженера ОП Кам'яноїЛ.О.
________ Працівники ТОВ «АКВІТІНІЯ-ПРОМ» проходять інструктажі та
навчання з питань охорони праці згідно затверджених програм проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці та за видами виконуваних робіт; наказом №
2 від 02.10.2017 року затверджено та введено у дію « Положення про проведення 
інструктажів , навчання та перевірку знань з питання охорони праці.» 
Так витяг з протоколу №  06/6-ЕБ від 25.01.2018 р„ засідання комісії ТОВ 
«АКВІТІНІЯ-ПРОМ» з перевірки знань і умінь на допуск до безпечного виконання 
робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти свідчить.про відповідність кваліфікації електромонтажника Ільїна 
М .О.лкий пройшов навчання за професією електромонтажника силових мереж та 
електроустаткування в ПЗ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І  НАВЧАННЯ» 
(свідоцтво від 11.12.2015 №  660/6-15-08),з присвоєнням III групи допуску з



електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 
В, та електромонтера Москаленко С.М., який пройшов навчання за професією 
електромонтер по ремонту електрообладнання в КДГМК «Криворіжсталь» 
(свідоцтво від 09.06,1998 №  6101), має III групу з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В.

Інформація про наявність засобів індивідуального захисту:
Працівники ТОВ «АКВІТІНІЯ-ПРОМ» забезпеченні засобами індивідуального 

захисту згідно норм в повному обсязі, (спецодяг, спецвзуття на діелектричній 
нековзкій підошві, рукавички діелектричні,рукавиці комбіновані, шолом захисний, 
,окуляри захисні, респіратори, при роботі на висоті запобіжні пояса,запобіжні
фали,комплектів інструментів з ізольованими ручками)._____ Діелектричні
рукавички,килимки боти проходять випробування опору ізоляції в спеціалізованих 
електротехнічних лабораторіях в терміни згідно нормативних вимог. 
(протоколМ18від 19.02.2018р випробування електразахисних засобів з діелектричної 
гуми(рукавички)інв..6-10з висновком «придатні до подальшої експлуатації»,протокол 
№19 від 19.02.2018р випробування ізолювального інструменту з одношаровою 
ізоляцією,інв.1-5 (свідоцтво вимірювальної лабораторії ФОП ГунькоВ.П.м.Кривий Ріг 
№ПЄ0064/2015,термін дії до 31.12.2018р)

Інформація про наявність нормативно-правової та матеріально технічної бази, 
навчально-методичного забезпечення:

У ТОВ «АКВІТІНІЯ-ПРОМ» є  затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці, наказом №  2 від 02,10,2017 року року 
затверджено та введено у дію « Положення про проведення навчання та перевірку 
знань з питання охорони праці.»

На підприємстві обладнано кабінет охорони праці (площа 18кв.м )
Товариство забезпечене необхідною навчально - методичною літературою та 

наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, 
також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використаються при проведенні декларуємих робіт.

Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.
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/Ґ  (РД 2 0 /fp .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^  р. № ‘'У * ' а а  V ________ .

О.В. Зелінський 
(ініціали та прізвище)

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^ лщ^-це відповідному органу державної 
податкової служби і мають від^^^Тіасірк^ї.,''
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