
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

в 1: ? г '/ьпв м ;
ДЕКЛАРАЦІЯ -------------------------------------

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністью «ЕЛКОН» 
50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, будинок 7, 
телефон (067) 539-73-79______________ ________________________________

місцезнаходження, номер телефону,

_________________________ код ЕДРПОУ 19436740______________________________
код згідно з ЄДРПОУ

___________________Директор Храмцов Валерій Ю рійович___________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________ ( 067) 539-73-79, elkon.ua@gmail.com_____
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 за адресою: 
згідно з укладеними договорами підрядів на проммайданчиках ХОЛДІНГА 

МЕТІНВЕСТ зокрема ПрАТ «ЦГЗК» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
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 правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед Третіми особами згідно постанови кабінету міністрів

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

№ 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ ’’ЕЛКОН" страхування не проводиться, тому що не
є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
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, Храмцов Валерій Юрійович,
(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:

mailto:elkon.ua@gmail.com
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дії струму високої частоти (п. 16 додатку 6 Порядку)_______________________
(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, кількість робочих місць, у тому 
числі тих
Кількість робочих місць - 8, у тому числі тих, на яких існує ризик 
виникнення травм -  6_____________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Офісне приміщення знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, проспект______

Металургів, буд. 17, квартира 41, договір оренди № 5/08-18 від 01.08.2018р. з гр. 
Храмцовим В.Ю. та приміщення, які надаються Замовником, згідно з договорами 
підряду_______________________________ ________________________________________

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

Інші відомості у ТОВ «ЕЛКОН» згідно посадової інструкції ПІ-07 «Директора з 
виробницта», затвердженої наказом директора Храмцова В.Ю. від 13.08.2018 № 15, 
відповідальність за стан охорони праці на підприємстві покладена на директора з 
виробницта Авілову Уляну Леонідівну, яка пройшла навчання та перевірку 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 праці

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) в Приватному закладі "Центр професійної
освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 916/4.20 від 23.08.2018р. посвідчення № 916- 
18-07; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій, до обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки» в 
Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 932 від 23.08.2018р. 
посвідчення № 03055293; з «Законадавства України з питань охорони праці», «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил
пожежної безпеки України» в Приватному закладі "Центр професійної освіти і
навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 907/4.20-2018 від 23.08.2018р. посвідчення 
№ 907-18-03; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг протокол № 9/114 від 05.09.2018р.; з «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом і пристроями» (НПАОП 0.00.1-71-13) в 
Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 946 від 31.08.2018р. 
посвідчення № 946-18-19 з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-
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1.76-15, «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
(НПАОП 0.00-5.11-85) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання"
м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового 
управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол 
№ 950 від 31.08.2018р. посвідчення № 950-18-01.

Начальник ЕТЛ Магарилл Андрій Андрійович призначений відповідальним за 
електрогосподарство ТОВ «ЕЛКОН» наказом № 15 від 14.08.2018 р, пройшов 
навчання та перевірку 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 праці

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) в Приватному закладі "Центр професійної
освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 916/4.20 від 23.08.2018р. посвідчення № 916- 
18-08; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій, до обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки» в 
Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 932 від 23.08.2018р. 
посвідчення № 03055294; з «Законадавства України з питань охорони праці», «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил 
пожежної безпеки України» в Приватному закладі "Центр професійної освіти і 
навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 907/4.20-2018 від 23.08.2018р. посвідчення 
№ 907-18-04; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг протокол № 9/115 від 05.09.2018р за участю 
представників Криворізького відділення інспекції Держенергонагляду в 
Дніпропетровській області; з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями» (НПАОП 0.00.1-71-13) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і 
навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 946 від 31.08.2018р. посвідчення № 946-18- 
20 з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15, «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-
5.11-85) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг
комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 950 від 
31.08.2018р. посвідчення № 950-18-02.
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перевірку 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 праці

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) в Приватному закладі "Центр професійної
освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 916/4.20 від 23.08.2018р. посвідчення № 916- 
18-09; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій, до обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки» в 
Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 932 від 23.08.2018р. 
посвідчення № 03055295; з «Законадавства України з питань охорони праці», «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил 
пожежної безпеки України» в Приватному закладі "Центр професійної освіти і 
навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 907/4.20-2018 від 23.08.2018р. посвідчення 
№ 907-18-05; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг протокол № 9/114 від 05.09.2018р.; з «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом і пристроями» (НПАОП 0.00.1-71-13) в 
Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 946 від 31.08.2018р. 
посвідчення № 946-18-21 з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-
1.76-15, «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
(НПАОП 0.00-5.11-85) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання"
м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового 
управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол 
№ 950 від 31.08.2018р. посвідчення № 950-18-03.
Інженер з охорони праці Гуль Т. Л  пройшла навчання та перевірку 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 праці

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) в Приватному закладі "Центр професійної
освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 916/4.20 від 23.08.2018р. посвідчення № 916-
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18-10; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій, до обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки» в 
Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 932 від 23.08.2018р. 
посвідчення № 03055296; з «Законадавства України з питань охорони праці», «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил 
пожежної безпеки України» в Приватному закладі "Центр професійної освіти і 
навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 907/4.20-2018 від 23.08.2018р. посвідчення 
№ 907-18-06; з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг протокол № 9/114 від 05.09.2018р.; з «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом і пристроями» (НПАОП 0.00.1-71-13) в 
Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 946 від 31.08.2018р. 
посвідчення № 946-18-22 з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-
1.76-15, «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»
(НПАОП 0.00-5.11-85) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання"
м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового 
управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол 
№ 950 від 31.08.2018р. посвідчення № 950-18-04.

Наказом № 19 від 20.08.2018 року затверджені інструкції з охорони праці по 
професії та на видам робіт, в тому числі при виконанні декларуємих робіт:

№ 1 для електрогазозварника, газорізальника
№ 2 для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 
№ 3 для стропальника
№ 4 для стропальника з правом керування ВПМ з підлоги 
№ 5 при виконанні робіт по переміщенню вантажів 
№ 6 для електрослюсаря з ремонту устаткування 
№ 7 про заходи пожежної безпеки
№ 8 при виконанні робіт з ручним електрифікованим інструментом 
№ 9 з надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків 
№10 при виконанні робіт на висоті 
№11 для слюсаря -  ремонтника

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ № 21 від 20.08.2018 р.), у відповідності до вимог «Положення про порядок 
проведення і навчання». Голова комісії: директор з виробництва Авілова Уляна 
Леонідівна, члени комісії: начальник ЕТЛ Магарилл Андрій Андрійович, інженер з 
охорони праці Гуль Тетяна Леонідівна пройшли перевірку знань Загального курсу з 
охорони праці в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за 
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Наказом по підприємству № 28 від 20.08.2018 р. призначений відповідальним
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електрогосподарства підприємства, пожежну безпеку начальник електротехнічної 
лабораторії Магарилл A.A. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В), у разі його 
відсутності інженер з технічного нагляду Кисильов В.A. (V група з електробезпеки до 
та понад 1000 В), які пройшли навчання Законодавства з охорони праці, «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила 
пожежної безпеки в Україні» в Приватному закладі "Центр професійної освіти і
навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області;_______________________________________
-за організацію і безпечне виконання зварювальних робіт інженер з технічного нагляду 
Кисильов В.A. (V група з електробезпеки до та понад 1000 В), у разі його відсутності 
начальник електротехнічної лабораторії Магарилл A.A. (V група з електробезпеки до 
та понад 1000 В), які пройшли навчання Законодавства з охорони праці «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила 
пожежної безпеки в Україні» в Приватному закладі "Центр професійної освіти і 
навчання" м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького 
гірничопромислового управління Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області_______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

Наказом по підриємству № 17 від 14.08. 2018 р. створена служба з охорони 
праці. Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці 
Гуль Т. J I , яка пройшла навчання 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) в 
Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м. Кривий Ріг комісією за
участю представника Криворізького гірничопромислового управління Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 916/4.20 від 
23.08.2018р. посвідчення № 916-18-10; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належать виконання заходів
пожежної безпеки» в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" м
Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового 
управління Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області протокол № 
932 від 23.08.2018р. посвідчення № 03055296; з «Законадавства України з питань 
охорони праці», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки України» в Приватному закладі 
"Центр професійної освіти і навчання” м. Кривий Ріг комісією за участю представника 
Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол № 907/4.20-2018 від 23.08.2018р. посвідчення 
№ 907-18-06; з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» 
(НПАОП 0.00.1-71-13) в Приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання"
м. Кривий Ріг комісією за участю представника Криворізького гірничопромислового



Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально- 
методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань 
охорони праці в повному обсязі, а також на підприємстві є куточок з охорони 
праці.________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на
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