
ДЕКЛАРАЦІЯ
Центр надання адміністративних послуг 

л _  м. Дніпра

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праоі- —_ ___  1 Д РМ -29

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«С.К.Електробуд», місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вулиця 
Центральна, будинок 1/31, код ЄДРПОУ -  36907232,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з  £ДН1ЮУ,

керівник -  директор Коваль Віктор Миколайович, тел. 0563-20-95-60, еІекІго-ЬисЩикг.пеї
прізвище, ім’я та по батьквві 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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  м. Павлоград та Дніпропетровська область на 
об’єктах Замовників згідно укладених договорів.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Коваль Віктор Миколайович, директор,
(прізвище, ім’я та по Ьатькові керівника юридичної осоЬи або фізичної осоЬи - підприємця)

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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко- 
вання підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи верхолазні.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (включно 10 кВ).
- Зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна 

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

На підприємстві працюють 9 (дев’ять) осіб, з них на яких існує підвищений ризик вини
кнення травм -  6 (шість) осіб. __________ ________ ______________________________

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

Офісне приміщення розташоване за адресою: 51400. Дніпропетровська обл.. місто Пав
лоград. вулиця Центральна, будинок 1/31. (згідно договору №1 від 02.01.2018 р. оренди об‘єкта 
нерухомості, укладений із ФОП Коваль В .М .).

Згідно договору оренди № 3 від 02.01.2018 р.. укладеним із ФОП Коваль В.М., підприєм
ство має, складські та побутові приміщення за адресою: м. Павлоград, вул. Центральна, буд.
1/31. загальною площею 100 м2.

Роботи виконуються на об‘єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості:
Наказом №16 від 21.06.2018 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства 
призначено головного інженера Охрименко О.П.. особою, що заміщає -  виконавця робіт Фенд- 
рікова І.В.
Наказом №17 від 21.06.2018 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з підвище
ною небезпекою призначено головного інженера Охрименко О.П., особою, що заміщає -  вико
навця робіт Фендрікова І.В.
Наказом №18 від 21.06.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані елект
роінструмента. інструмента та пристосувань призначено головного інженера Охрименко О.П., 
особою, що заміщає -  виконавця робіт Фендрікова І.В.
Наказом №19 від 21.06.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті, 
організацію своєчасного огляду, випробувань та зберігання поясів та пристосувань, ведення 
«Журналу обліку та випробувань поясів та пристосувань» призначено головного інженера 
Охрименко О.П.. особою, що заміщає -  виконавця робіт Фендрікова І.В.
Для випробування поясів і пристосувань на підприємстві створена комісія.

Наказом №20 від 21.06.2018 р. відповідальною особою за збереження в справному стані елект
ротехнічного обладнання підприємства призначено головного інженера Охрименко О.П.. осо
бою. що заміщає -  виконавця робіт Фендрікова І.В.
Наказом №21 від 22.06.2018 р. відповідальною особою за проведення стажування робітників пі
сля проведення вступного та первинного інструктажу на робочому місці на протязі 2-15 змін 
призначено головного інженера Охрименко О.П.
Наказом №22 від 22.06.2018 р. відповідальною особою за проведення вхідного контролю прое
ктної документації, конструкцій, сировини, метаріалів тощо призначено головного інженера 
Охрименко О.П.
Наказом №23 від 22.06.2018 р. після проведення навчання та перевірки знань до самостійного 
виконання робіт на висот допущені: електромонтажник Дугар А.В., електромонтажник Хижняк 
Д£.
Наказом №24 від 22.06.2018 р. відповідальною особою за технічний стан зварювального облад
нання призначено головного інженера Охрименко О.П.
Наказом №25 від 22.06.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних 
робіт призначено головного інженера Охрименко О.П.
Наказом №26 від 22.06.2018 р. відповідальною особою за протипожежний стан офісних, склад
ських приміщень на підприємстві призначено головного інженера Охрименко О.П.

Ня підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом №08 від 02.01.2018 р. переглянута служба охорони праці. Функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на головного інженера Охрименко О.П..
Наказом від 02.01.2018р.№04 переглянуті, затверджені та введено в дію посадові інструкції. 
Наказом від 02.01.2018 р. №03 переглянуто та затверджено «Перелік робіт підвищеної небезпе
ки». які виконуються на підприємстві. Наказом №04 від 02.01.2018 р. переглянуті, затверджені 
та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.
Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань

-  Директор Коваль В.М.. головний інженер Охріменко О.П. пройшли навчання та перевірку 
знань в Нвчально-виробничому центрі «Професійна безпека», виконавець робіт Фендріков 
І.В. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» згідно Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування». 
«Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів з охорони праці. Витяг з протоколу №81-636-17 від 23.11.2017 р. Посвідчення №636- 
8-2017. Витяг з протоколу №81-159-2018 від 02.03.2018 р.. посвідчення №159-8-2018, Ви
тяг з протоколу №47 від 21.02.2018 р, посвідченя №01142.

-  Директор Коваль В.М.. головний інженер Охріменко О.П.. виконавець робіт Фендріков І.В. 
пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБ, V група з 
електробезпеки до і виттте 1000 В. Протокол №52 від 01.03.2018 р. Посвідчення №01220, 
№01221. протокол №418 від 14.11.2017 р. посвідчення №08470.

-  Директор Коваль В.М., головний інженер Охріменко О.П., виконавець робіт Фендріков І.В. 
пройшли навчання в ФОП Макаров Д.В. «Навчальний центр з охорони праці» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно (НПАОП 0.00-
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з
І .^ - П )  «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №3.7-18 від 
17.07.2018 р. Посвідчення № 81.7/18, №82.7/18. №83.7/18.

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

Електрогазозварник Шюліпенко Р.Г. -  Павлоградське ПТУ №3 за кваліфікацією -  електрогазо
зварник. Диплом ДГ ВК №008224 від 02.06.1998 р.
Електрогазозварник Шюліпенко Р.Г. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та переві
рку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕ- 
ЕС, ПТЕЕС, ППБ. III група з електробезпеки до 1000 В. Протокол №66 від 19.03.2018 р. Посві
дчення №01602,
Електромонтажник Дугар A.B. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС. 
ПТЕЕС. ППБ. IV група з електробезпеки до 1000 В. Протокол №66 від 19.03.2018 р. Посвідчен
ня №01598.
Електромонтажник Хижняк Д.С. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС. 
ПТЕЕС, ППБ. IV група з електробезпеки до 1000 В. Протокол №66 від 19.03.2018 р. Посвідчен
ня №01599.
Електромонтер Юмашев П.В. пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПБЕЕС. 
ПТЕЕС. ППБ. IV група з електробезпеки до 1000 В. Протокол №66 від 19.03.2018 р. Посвідчен
ня №01601.
Електромонтер Дугар A.B. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК СПЕКТР» згідно 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.. «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00.-1.71-13. Кваліфіка
ція -  верхолаз 6 розряду. Протокол №177 від 15.08.2018 р.. Посвідчення №01417.
Електромонтер Хижняк Д.С. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК СПЕКТР» згідно 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.. «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00.-1.71-13. Кваліфіка
ція -  верхолаз 6 розряду. Протокол №177 від 15.08.2018 р„ Посвідчення №01418.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№27 від 22.06.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- Положення про вхідний контроль матеріалів.
- Положення про уповноваженого найманими працівниками особи з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ
ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №27 від 22.06.2018 р. переглянуто, 
затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за ведення: 

«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
«Журнал протоколів перевірки знань».
«Журнал обліку видачі наряд-допусків».
«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313»,
«Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, пере

творювачів частоти та переносних світильників», призначено: головного інженера Охрименко 
О.П.

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

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 25.06.2018р. 
№28. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з 
експлуатації на: пояси запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 -  2 од., драбина



приставна - акт випробування від 25.06.2018р. №01. №02 комісії ТОВ «С.К.Електробуд».
Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання:

- Випрямляч зварювальний «Протон» ИСА-20, зав. №0609142494. Україна.
- Слюсарний інструмент -  3 комплекта.
- Драбина приставна.
- Пояс запобіжний безлямочний з ланцюговим стропом 2ПБ2 -  2 одиниці.

Працівники ТОВ «С.К.Електробуд» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального за
хисту». що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та про
водиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом №29 від 25.06.2018 р. 
затверджені Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам ТОВ «С.К.Електробуд».

Працівники, які виконують роботи у польових умовах, забезпечені спецодягом відповідно 
до чинних норм та засобами індивідуального захисту, які періодично перевіряються і випробу
ються.

- Боти -  1 пара. Протокол №1746 від 21.11.2017 р.
- Бокорізи -  1шт. Протокол №1777 від 23.02.2018 р.
- Пасатижі - 1 шт. Протокол №1778 від 23.02.2018 р.
- Викрутки -  5шт. Протокол №1775 від 23.02.2018 р.
- Покажчік напруги -  2шт. Протокол №1776 від 23.02.2018 р.
- Деелектрічні перчатки -  2 пари. Протокол №1818 від 17.07.2018 р.

засобів індивідуального захисту та спецодяг

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових 
актів з охорони праці, стандартів (ТОСТ, ДСТУ. СОУ. СТП тощо), будівельних норм і правил 
(Г.НиП. ТТБН. ВСН. ВБН тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 20 ви
дань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, збері
гається та актуалізується.

Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки 
та охорони праці (Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів. НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці. НПА
ОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пи- 
тань 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 і затвердження власником нормативних актів, що 
діють на підприємстві. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення робото
давцями охорони праці працівників. ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) Система стандар
тів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення). 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями.

нормативно-правова та матеріально-технічна база

На підприємстві організовано і проводиться періодичний медичний огляду працівників. 
Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 07.05.2018 р., 
виданий КЗ «Павлоградська міська лікарня №1 ДОР». На підставі результатів медогляду офор
млюються і зберігаються «Картки працівників, які підлягають попередньому (періодичному) 
медичному_______________________________________________________________________ огляду».
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Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С.К.Електробуд». затвердженого загальними зборами учасників 
протоколом №0509/1 від 05.09.2011 р.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «С.К.Електробуд» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробни
чих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих вироб
ничих 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 ро
біт підвищеної небезпеки. Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників 
забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової 
безпеки під час виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки.

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

безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної доку

ментації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

5

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « и ^ » 2018 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 це відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


