
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

(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 Ілюх Костянтин Володимирович, паспорт___________ .

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,
тел. _________ . e-mail: skl9910406@ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Дніпропетровська обл.. Криворізький р-н. смт. Радушне. Нікопольське шосе. 5а; Дніпропетровська 
обл.. Криворізький р-н. смт. Радушне. Нікопольське шосе. 6__________________________________

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 договір не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788 на ФОП Ілюх К.В.
страхування не проводиться тому що не є об’єктом пі двищеної небезпеки!____________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 23 грудня 2020р.___________

(дата проведення аудиту)

я,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

______ Ілюх Костянтин Володимирович.
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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж.
технологічне електрообладнання! а саме:___________________________________________________
- кабельно-повітряна лінія від ПС «Чешка», комірка № 7 до ТП №1. ТП № 2. ТП № 3. рік______

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
виготовлення 2008. країна виробник Україна: трансформатор ТМ-400-6/0.4 кВ. рік виготовлення

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
1975. країна виробник СРСР: трансформатор ТМ-250/6-66. рік виготовлення 1975. країна______

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)
виробник СРСР: трансформатор ТМ -100/10 У1 6/0.4 У/Ун-0. рік виготовлення 2008. країна 
виробник Україна: повітряна лінія від ПС «Чешка», комірка № 1 до ТП №1. рік виготовлення 
1975. країна виробник СРСР; трансформатор ТМ-400-6/0.4 кВ. рік виготовлення 1975. країна 
виробник СРСР; роз’єднувач РДЗ-1-10/400У1. рік виготовлення 2007. країна виробник Україна. З 
олинипі__________________________________________________________________________________

Кількість робочих місць -  4. в тому числі тих, на яких і с н у є  пі лвитттений ризик виникнення

mailto:skl9910406@ukr.net


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

______ Виробничі приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н,
смт. Радушне, Нікопольське шосе, 5а; Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, смт. Радушне, 
Нікопольське шосе, 6, та належать ФОП Ілюх К.В.___________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Керівник Ілюх К.В., головний інженер Бабійчук А.С., енергетик 
Тарковський В.В. пройшли навчання із загального курсу охорони праці, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 13.08.2020 № 328/4.20-2020)_______________________________________
______ Інженер з охорони праці Пащенко С.А. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Кіровоградській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
17.03.2020 №№ 404-41).___________________________________________________________________
______ Керівник Ілюх К.В. (має ІУ групу з електробезпеки та допущений в якості адміністративно-
технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), головний 
інженер Бабійчук А.С. (має ІУ групу з електробезпеки та допущений в якості адміністративно- 
технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), енергетик 
Тарковський В.В. (має У групу з електробезпеки та допущений в якості адміністративно- 
технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), Інженер з 
охорони праці Пащенко С.А. (має ІУ групу з електробезпеки та допущений в якості 
адміністративно-технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В) 
пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правил пожежної безпеки Україна в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.08.2020 № 328/4.20-2020).
______ Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устаткування здійснюється
навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який відповідно до своїх посадових 
зобов’язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією технологічного
устаткування._____________________________________________________________________________
______ Енергетик Тарковський В.В. (відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства; головний інженер Бабійчук А.С. (відповідальний за електрогосподарство 
при відсутності Тарковського В.В.) -  наказ від 29.10.2020р. № 74 «Про організацію проведення 
робіт в електроустановках ФОП Ілюх.К.В.__________________________________________________

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

______ Відповідно до ст. 15 Закону України Про охорону праці наказом від 02.11.2020
№ 1-ОТ створена і діє служба охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на
інженера з охорони праці Пащенко С.А.____________________________________________________
______ На підприємстві наказом від 02.10.2020 № 2-ОТ затверджено склад комісії з перевірки
знань працівників підприємства з питань охорони праці._____________________________________
голова комісії:____________________________________________________________________________
- керівник Ілюх К.В.;______________________________________________________________________

члени комісії:_____________________________________________________________________________
- головний інженер Бабійчук А.С.;_________________________________________________________
- енергетик Тарковський В.В.;_____________________________________________________________
- інженер з охорони праці Пащенко С.А.;___________________________________________________

______ Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно -
правових актів з охорони праці в учбових закладах.__________________________________________
______ Також на підприємстві розроблені та затверджені:_____________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене 02.10.2020;_______________
- Положення про службу охорони праці, затверджене 02.10.2020;____________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

ФОП Ілюх К.В., затверджене 02.10.2020;_____________________________________________



затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ФОП Ілюх К.В. від 02.10.2020.
______ Організовано проведення інструктажів та стажування працівників підприємства. На
підприємстві згідно п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться «Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань о хорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»._____________________________________
______ Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998р. № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, в тому числі: інструкція 
з охорони праці № 1 загальна для працівників ФОП Ілюх К.В.; інструкція з охорони праці 
№ 3 для електрослюсаря; інструкція з охорони праці № 4 для електромонтера з ремонту та
обслуговування електрообладнання; та інші.________________________________________________
На підприємстві ведуться:_________________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони 
праці;____________________________________________________________________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_____________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.__________________________________________
______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.______________________________________
______ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 
№ 246, на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники
ФОП Ілюх К.В. при прийомі на роботу пройшли медичний огляд.____________________________
______ Відповідно до пп. 4.2-4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ФОП Ілюх К.В. 
забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими на виробничих об’єктах
ФОП Ілюх К.В.___________________________________________________________________________
______ Відповідно до вимог ст. 20 Закону України Про охорону праці на підприємстві
впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища., підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних 
захворювань, аварій та пожеж».____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ В експлуатації знаходяться наступне устаткування підвищеної небезпеки:______________
-  кабельно-повітряна лінія від ПС «Чешка», комірка № 7 до ТП №1, ТП № 2, ТП № 3, рік 
виготовлення 2008, країна виробник Україна;________________________________________________
-  трансформатор ТМ-400-6/0,4 кВ, зав. № 37519, рік виготовлення 1975, країна виробник СРСР;
-  трансформатор ТМ-250/6-66, зав. № 559210, рік виготовлення 1975, країна виробник СРСР;
-  трансформатор ТМ-100/10 У1 6/0,4 У/Ун-0, зав. № 153354, рік виготовлення 2008, країна 
виробник Україна;_________________________________________________________________________
-  повітряна лінія від ПС «Чешка», комірка № 1 до ТП №1, рік виготовлення 1975, країна виробник 
СРСР;____________________________________________________________________________________
-  трансформатор ТМ-400-6/0,4 кВ, зав. № б/н, рік виготовлення 1975, країна виробник СРСР;
-  роз’єднувач РДЗ-1-10/400У1, заводський № 000649, рік виготовлення 2007, країна виробник 

Україна;__________________________________________________________________________________
-  роз’єднувач РДЗ-1-10/400У1, заводський № 000647, рік виготовлення 2007, країна виробник 

Україна;__________________________________________________________________________________
-  роз’єднувач РДЗ-1-10/400У1, заводський № 000650, рік виготовлення 2007, країна виробник

Україна.__________________________________________________________________________________
______ Перевірку технічного стану устаткування виконується електротехнічною лабораторією
ФОП Соколовський І.Г. (дозвіл ФОП Соколовський І.Г на виконання робіт підвищеної небезпеки 
№ 0213.12.15, виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду, дійсний до 14.05.2022)._______________________________________________



На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми.
устаткування підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи перевірки
технічного стану)._________________________________________________________________________
______ Технічне обслуговування устаткування здійснює Товариство з обмеженою
відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» на підставі договору на 
надання послуг. TOB «ОРРЗ» виконує роботи підвищеної небезпеки на підставі декларації 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, 
зареєстрованої Головним управлінням Держпраці у Харківській області.______________________

експлуатаційної документації,

______ Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з 
галузевими нормами.______________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

______ На підприємстві є в наявності: Закон України Про охорону Праці. НПАОП 0.00-2.01-05
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, та інші._______________________________________________________________________
______ На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та

чок з охорони праці, обладнаний посібниками,
і знаходяться у вільному доступі.___________
бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці _____ 20*Ур.

_____________ .

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 відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.”.

наглядними посібникамиг--Підприємство має куто
плакатами, інструк; праці, тощо, як:

норма' іально-технічної
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