
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»__________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи

49051, Дніпропетровська обл., УКРАЇНА. 51200, М. НОВОМОСКОВСЬК. ВУЛ. 
ПІВНІЧНА. БУД. 23__________________________________________________________________

місцезнаходження
СДРПОУ 42652701. Директор - ЛИТВИНЕНКО В’ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, і’мя та по батькові керівника, номер телефону
моб.тел. (068) 85453354 , e-mail: etm-group@ukr.net____________________

телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, і’мя 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 договорів підряду на території України

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 1 до порядку 
і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 
16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться так, як товариство не є об’єктом 
підвищеної небезпеки._________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 14.08.2020___________
(дата проведення аудиту)

Я. ЛИТВИНЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією деклараціє^) 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:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і
мереж, технологічне електробладнання)._______________________________________________
вантажопідіймальні крани та машини.________

Зварювальні роботи.

mailto:etm-group@ukr.net


Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним
газом (кисень, пропан).

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої 
частоти.

Газо полум’я ні роботи._____________________________________________________________
найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються і / або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 8. у тому числі тих, на яких існує_____підвищений ризик
виникнення травм-5_____________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

КІЛЬКІСТЬ будівель І споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, 
дільниць, структурних підрозділів) -  1 -  адміністративна будівля. 1 -виробнича 
дільниця, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл.. М. НОВОМОСКОВСЬК. ВУЛ. 
ПІВНІЧНА. БУД. 23____________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів ( цехів, дільниць, структурних підрозділів):
Інші відомості Заступник директора Скринник Дмитро Анатолійович, начальник цеху 

Неклеса Вадим Петрович ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 
пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці в ТОВ «Учбово -  курсовий 
комбінат Профі Лайн».а перевірка знань комісією Головного управляння Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно:- Законодавчих актів з охорони праці, організації 
роботи з охорони праці, вибухонебезпеки 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 протоколи№ 8 та № 9 від 15.01.2021 р) 
Директор ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко В'ячеслав 
Володимирович пройшов навчання в навчальному центрі з охорони праці в ТОВ 
Обласний навчальний центр “Регіон буд”. а перевірка знань комісією Головного 
управляння Держпраці у Запорізькій області області згідно:- Законодавчих актів з 
охорони праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки 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 протоколи№ 47 від 28.02.2019 р)

Заступник директора Скринник Дмитро Анатолійович, начальник цеху Неклеса Вадим 
Петрович ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» пройшли навчання в 
навчальному центрі з охорони праці в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн».а 
перевірка знань комісією Головного управляння Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21
98) та з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС). 
«Правил будови електроустановок». «Електрообладнання спеціальних установок» 
(НПАОП 40.1-1.32-01) (ПЕЕЗ). «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП
40.1-1.07-01) (ПЕЕЗ). «Правил Пожежної Безпеки Україні» (Ш ІЬУ) та отримали 4 
кваліфікаційну групу з електробезпеки (витяг з протоколу №4 від 13.01.2021):

Директор ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко 
В'ячеслав Володимирович пройшов навчання в навчальному центрі з охорони праці в 
ТОВ Обласний навчальний центр “Регіон буд”. згідно «Правил безпечної експлуатації



електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) та з «Правил технічної експлуатації
електроустановок_____ споживачів» (ПТЕЕС). «Правил будови електроустановок».
«Електрообладнання спеціальних установок» (НПАОП 40.1-1.32-01) (ПЕЕЗ). «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) (ПЕЕЗ). «Правил Пожежної 
Безпеки Україні» (Ш ІЬУ) та отримав 4 кваліфікаційну групу з електробезпеки (витяг з 
протоколу № 289 від 15.02.2019);

Директор ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко В'ячеслав 
Володимирович, заступник директора Скринник Дмитро Анатолійович, начальник цеху 
Неклеса Вадим Петрович пройшли навчання в навчальному центрі з охорони праці в 
ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн». згідно .- «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13:.- витяг з протоколу №6 від 
14 січня 2021

Директор ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко 
В'ячеслав Володимирович, заступник директора Скринник Дмитро Анатолійович, 
начальник цеху Неклеса Вадим Петрович пройшли навчання в навчальному центрі з 
охорони праці в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн». згідно “ Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” НПАОП 0.00-1.81
18 (витяг з протоколу №2 від 12 01 .2021);

Директор ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко 
В'ячеслав Володимирович, заступник директора Скринник Дмитро Анатолійович, 
начальник цеху Неклеса Вадим Петрович пройшли навчання в навчальному центрі з 
охорони праці в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн». згідно “Правила безпеки 
систем газопостачання” НПАОП 0.00-1ю76-15 (витяг з протоколу №7 від 15 січня 2021);

Директор ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко 
В'ячеслав Володимирович, заступник директора Скринник Дмитро Анатолійович, 
начальник цеху Неклеса Вадим Петрович пройшли навчання в навчальному центрі з 
охорони праці в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат Профі Лайн». згідно ’’Правила 
пожежної безпеки в Україні” НАПБ А.01.001-2014 в обсязі “Програми проведення 
спеціального навчання(пожежно-технічного мінімуму)” (протоколу №1 від 13 січня 2021);

Заступник директора Скринник Дмитро Анатолійович, начальник цеху Неклеса 
Вадим Петрович ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» пройшли 
навчання в навчальному центрі з охорони праці в ТОВ «Учбово -  курсовий комбінат 
Профі Лайн». згідно.-’’Правила охорони праиі під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з 
протоколу № 5 від 14 січня 2021);

Директор ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко 
В'ячеслав Володимирович, пройшов навчання в навчальному центрі з охорони праці в 
ТОВ Обласний навчальний центр “Регіон буд”. згідно;-’’Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання” НПАОП 0.00-1.80-18 (витяг з протоколу № 41 від 21 лютого 2019)

На підприємстві ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» розроблена 
документація системи управління охороною праці: Накази про призначення 
відповідальних осіб: Наказом №27 ОП від 11.08.2020 відповідальною особою за 
збереження в технічно-справному стані інструменту призначено - начальника цеху 
Неклеса В.П.
_____ Наказом №29 ОП від 11.08.2020 відповідальною особою за електрогосподарство
підприємства призначено - заступника директора Скринника Д. А.
______ Наказом №30 ОП від 11.08.2020 відповідальною особою за вантажопідіймальні
механізми призначено - заступника директора Скринника Д. А.



______ Наказом № 31 ОП від 11.08.2020 відповідальною особою за безпечну експлуатацію
газо полум’я но го обладнання, за безпечне виконання газонебезпечних газополум’яних 
робіт призначено - заступника директора Скринника Д. А.

Наказом №34 ОП від 11.08.2020 відповідальною особою за безпечне виконання 
зварювальних робіт призначено - заступника директора Скринника Д. А.
_____ Наказом №35 ОП від 11.08.2020 відповідальною особою за справний стан зберігання
та збереження посудин в справному стані та безпечні умови їх роботи (балони із 
стисненими і зрідженими газами) призначено - заступника директора Скринника Д. А.
______ Наказом №26 ОП від 11.08.2020 відповідальною особою за безпечне виконання
монтажу демонтажу налагодження, ремонту технічного обслуговування, реконструкції 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки призначено - 
заступника директора Скринника Д. А.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;
_____ Наказом №36 ОП від 11.08.2020 організована служба охорони праці та призначена
особа, відповідальна за охорону праці -  Директор ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ 
МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко В'ячеслав Володимирович______________________

наявністю служби охорони праці
_____ На виконання вимог Закону України Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
наказом №37 від 11.08.2020р. введено в дію типове положення « Про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» наказом № 31 ОП від 11.08.2020р. на 
підприємстві ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» створена комісія з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії -  Директор 
ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» Литвиненко В.В. заступник 
директора Скринник Д. А. та начальник цеху Неклеса Вадим Петрович 
______ На підприємстві переглянуті та введені в дію:
- Положення про службу охорони праці ( наказ №38 ОП від 11.08.2020р. )

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці ( наказ №39 від 11.08.2020р. )
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №40 ОП від 
11.08.2020р. )
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №41 ОП від 
11.08.2020р.)
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці ( наказ №42 ОП від 
11.08.2020р. ) -  Перелік інструкцій з охорони праці ( наказ №43 ОП від 11.08.2020р. )
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві (наказ №44 ОП від 
11.08.2020р. )
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ 
МАШИНОБУДУВАННЯ» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту (наказ №45 ОП від 11.08.2020р. )
- Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ №46 ОП від 
11.08.2020р. )
-Наказ №47 ОП від 11.08.2020р. про проходження обов’язкового медичного огляду при 
прийомі на роботу та періодичного.
Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на 
роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем 
проживання.
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці:



- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
- Журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки
- Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків
- Журнал протоколів перевірки знань
- Журнал обліку перевірки та випробування електроінструмента та інші.
Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані 
комісією підприємства, створеною наказом директора ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ 
МАШИНОБУДУВАННЯ» №49 ОП від 11.08.2020р. та мають відповідні посвідчення, а 
саме:
Баскаков РЮ . -  машиніст крана, кваліфікаційне посвідчення № 047658 від 30.05.13р. 
видане Д ії «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»»:
Ш амиловский С. В. пройшов навчання в професійно-техничном училище №25 м.
Дніпродзержинська та отримав професію електрогазозварник______ (диплом ГГ
№ 003580)____________________________________________________________________________
Моніч А.О. -  стропальник, кваліфікаційне посвідчення № 005809 від 23.02. 2018р. видане 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». протокол № 152:
Семенюк Дмитро Михайлович пройшов навчання в ТОВ УК «Спектр» та отримав 
професію газорізальник 4р (посвідчення №1121 від 19.03.2012р витяг з протоколу №8 від 
19.03.2012р
Причина Вадим Антонович пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та отримав 

професію слюсаря-ремонтника 5р (посвідчення №2095 від 25.07.2019р витяг з протоколу
№ 179 від 25.07.2019р____________________________________________________________

Електротехнічний персонал пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії підприємства (протокол від 
17.06.2020р занесено у «Журнал протоколів перевірки знань»), присвоєно відповідні
кваліфікаційні групи.___________________________________________________________________

На підприємстві ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» наказом №49 
ОП від 11.08.2020р. р затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт. 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».
. На підприємстві ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» ведеться 
внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці:
. Інструкція № 1 з ОП для монтажника сталевих та залізобетонних конструкцій

Інструкція №2 з ОП для слюсаря-ремонтника
Інструкція № З ОП для електромонтера по ремонту и обслуговуванню обладнання
Інструкція №4 з ОП для електрогазозварника
Інструкція №6 для газорізальника
Інструкція № 11 з ОП при роботі з ручним інструментом і пристроями
Інструкція №14 з ОП для кранового
Інструкція № 15 з ОП при експлуатації та зберіганню балонів
Інструкція №16 з ОП при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт
Інструкція № 17 з ОП при виконанні робіт на висоті
Інструкція №18 з ОП по наданню першої невідкладної допомоги постраждалим
Інструкція № 19 з ОП при виконанні газонебезпечних робіт

. Інструкція №20 з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках напругою 
понад 1000В і в зонах дії струму високої частоти._
. Інструкція №21 з ОП при виконанні монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, 
технічного обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки

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



На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в
тому числі та. що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти 
та інструкції з експлуатації)

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в 
наявності наступне обладнання, прилади, інструмент, інвентар та засоби індивідуального 
захисту: комплекс для перевірки електричних параметрів електроустатковання; 
осцилограф типу ЕЛ-1; мегометри; спеціалізований стенд для розбирання 
електроустатковання: пристосування для знімання підшипників: знімачі: металеві гачки: 
пристосування для видалення обмоток електрообладнання; ванна промивна; компресор 
повітряний; установка для просочення обмоток; піч сушильна; піч для відпалу обмоток; 
спеціалізований інструмент; обмотувач електроустатковання; слюсарний інструмент; 
вимірювальний інструмент; пінцети магнитні. пінцети прості, щітки, ізолювальні штанги 
та кліщі; покажчики напруги; іскробезпечний інструмент; боти діелектричні; рукавиці 
діелектричні; килимки діелектричні; молотки слюсарні, рукавиці комбіновані, респіратор; 
навушники, окуляри захисні; шланговий протигаз, первинні засоби пожежогасіння 
тощо. Наказом № 17 від 27.07.2020 на підприємстві створено комісію з проведення 
випробувань засобів індивідуального захисту Зберігання засобів захисту організовано 
відповідно до вимог заводів-виготовлювачів.Контроль стану електричного устатковання за 
договором № 12 від 14.08.2020 проводиться електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА 
КУПІНА» (дозвіл № 1507.12.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки України, продовжений до 22.10.2022; дозвіл № 1508.12.30 Державної служби 
гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022)._____

На електрозварювальні апарати є технічні паспорти, інструкції по застосуванню. 1 раз на 
рік вони проходять повірку в електротехнічної лабораторії «Купина», протоколі - в 
наявності___________________________________________________________ :___________

експлуатаційної документації,

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «Дніпропромсінтез» та за 
необхідності ним і ремонтуються (договір поставки №285 та договір підряд, укладені
24.02.2020р._____________________________________________________________________
_______ Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці в саме: костюми бавовняні та брезентові с вогнезахисним 
просоченням, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, 
маска зварника, окуляри захисні, маска зварника, респіратори пі дзахисні. куртки утеплені, 
штани утеплені, звукоізолюючі напівшоломники. навушники, протишумні вкладиші.
респіратори «Лепесток».____________________________________________________
_______ Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються
у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробника.____________________________________________

засобів індивідуального захисту,
______ Працівники ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» забезпечені
нормативно-правовими актами з охорони праці та навчально- 
методичноюбазою:_______________________________
-Закон України «З охорони праці»______________________________________________________
- Положення про розслідування нещасних випадків____________________________________
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою



- Типове положення про службу охорони праці__________________________________________
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці_________________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці_____
-Кодекс Законів про працю_____________________________________________________________
- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників_____
- Постанова КМ У №1107 від 26.10.2011р «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки»
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010р №725 і 
від 26 жовтня 2011р №1107 (затверджені постановою КМУ від 07 лютого 2018р №48)
- закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання
- НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
- НПАОПО.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів . що діють на підприємстві
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників_____________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»______________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»__________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві 
ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів»
НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних 
хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»
ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»

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»; НПАОП
45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ГГБН 
А.3.2-2-2009 ССБП)
Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально - методичного забезпечення)
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 
мається в наявності наступне обладнання:
- апарат контактного зварювання ТДМ-301 зав. №7045. дата виготовлення 
29.09.2016р. Україна
- перфоратори Зенит 31111 -1250. відбійні молотки
- пояси запобіжні виготовлення Україна інв.№26.27 акт випробування від 18.08.2020р
- сигнальний трос
- страхувальні мотузки
- слюсарний інструмент
- набір будівельного інструменту
- інструмент, який не дає іскроутворювання
- засоби пожежогасіння___________________________________________________________
- засоби та медикаменти першої долікарняної допомоги та інше___________________
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 забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та ц агш Д Д Д | м  сібниками. ( необхідні нормативно-правові акти з охирони 
праці, що регу ц Шю д д |£  . ч<_м с|  за допомогою інтернету та друкованих видань.

іально-техн ічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці /■ ?  '.  < 2 0 ^ 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.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами 
які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про Ц( 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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