
ДЕКЛАРАЦІЯ 1 5 ЛИС 71)18 —
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЄВРОТЕХНІКА»___________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49044 м. Дніпро, вул.Січових Стрільців 5, ЄДРПОУ 25523360 Сокол Сергій Валерійович 
-  директор

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

тел. (0562)36-87-62 E-mail: service@condition.com.ua
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;

На території Дніпропетровської обл. та згідно з договорами підряду.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосуваннямашин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
_____________________ не укладався_________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

не проводився ____________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я.Сокол Сергій Валерійович
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
(найменування виду робітпідвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отриманнявідповідного дозволу,
Кількість робочих МІСЦЬ 6, У ТОМУ ЧИСЛІ ТИХ, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм 3.
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
1 адміністративна будівля, побутові приміщення
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Заступника директора Коваля Максима Сергійовича наказом по підприємству №1- 
ОП від 03.01.2018 р. призначено відповідальним за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки.

Наказом №2-ОП від 03.01.2018 р. на підприємстві створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці.

mailto:service@condition.com.ua


Працівники підприємства у встановленому порядку пройшли навчання і перевірку
знань з ведення робіт підвищенної небезпеки, посвідчення встановленого зразку, а саме: 
директор Сокол С.В., заступник директора Коваль М.С., директор сервісного центру 
Усачов Ю.В. - пройшли навчання загальних питань з охорони праці в ТОВ Учбово- 
курсовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН»- комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
від 21.03.2018р №68, витяг з протоколу № 231\4.5\2018 від 08.10.2018р. витяг з протоколу 
№ 282 від 03.10.2018р, витяг з протоколу № 286 від 05.10.2018р, витяг з протоколу № 299 
від 16.10.2018р, витяг з протоколу № 291 від 09.10.2018р, витяг з протоколу № 292 від 
09.10.2018р.

Перевірка знань з «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07р. у посадових осіб (директор Сокол С.В., заступник директора Коваль М.С., 
директор сервісного центру Усачов Ю.ВЛ пройшли навчання в в ТОВ Учбово- курсовий 
комбінат «ПРОФІ ЛАЙН» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 
21.03.2018р №68 -  витяг з протоколу № 286 від 05.10.2018р.

Перевірка знань з питань електробезпеки; у посадових осіб ІУгрупа до та вище 
1000В (директор Сокол С.В., заступник директора Коваль М.С., директор сервісного 
центру Усачов Ю.В.) -  комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р 
№68 -  витяг з протоколу № 299 від 16.10.2018р.

Робітники підприємства у встановленому порядку проходять перевірку знань 
загальних питань з охорони праці НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуючих робіт своєю комісією з перевірки знань з 
питань охорони праці. Протокол №2-ОП від 03.01.2018р. Склад комісії : голова комісії-  
Сокол С.В. - директор, члени комісії : Усачов Ю.В. -  керівник сервісного центру. Коваль 
М.С. -  відповідальна особа з охорони праці.

На підприємстві переглянуто й затверджено наказом №3-ОП від 03.01.2018 р. 
перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки.

Наказом №4-ОП від 03.01.2018 р. відповідальність за організацію та безпечне 
виконання робіт з правом видачі нарядів-допусків покладено на директора сервісного 
центру Усачова Ю.В.

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

На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час 
приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової 
діяльності(періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року №246 (медичні довідки про 
проходження попереднього медичного огляду працівників, видані 20 серпня 2018 року КЗ.

На підприємстві переглянуто і затверджено наказом №5-ОП від 03.01.2018 р. та 
наказом №6-ОП від 03.01.2018 р «Положення про службу охорони праці». «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці». На 
підприємстві - навчання, перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони 
праці здійснюється згідно «Положення про проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці».



На підприємстві розроблено й затверджено наказом №7-ОП від 03.01.2018 р. 
посадові, інструкції з охорони праці, інструкції з безпечних методів робіт, інструкції з 
пожежної безпеки (за переліком 27 примірників), в тому числі; інструкцію з охорони праці 
№4 при виконанні робіт ручним інструментом, інструкцію з охорони праці №6 під час 
виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з 
охорони праці; журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників; журнал ведення 
протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці; журнал реєстрації 
осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві; журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань пожежної безпеки; журнал реєстрації інструктажу з питань 
пожежної безпеки.

Наказом №1 від 03.01.2018 року відповідальним за проведення первинного та 
повторного інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів призначено - 
директора сервісного центру Усачова Ю.В.

Наказом №8-ОП від 03.01.2018 р. відповідальність за стан і утримання засобів 
індивідуального захисту, справність цих засобів покладається на майстра Мовчана В. С.

Зовнішній огляд 313 проводиться один раз у десять днів. Допуски до стажування і 
самостійної роботи оформляються наказами по підприємству. При допуску до роботи 
працівники проходять інструктаж у встановленому порядку з питань охорони праці на 
робочому місці (за особистим підписом). Працівникам видаються інструкції з безпечних 
методів робіт.

На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції 
з експлуатації) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної 
небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності наступні засоби 
індивідуального захисту:пояса запобіжні (інв.№4.5). фали запобіжні типу 1ФК. 
страхувальні мотузки, драбини, знаки безпеки.підсумки. черевики без металевих цвяхів. 
Представлено результати поясів запобіжних (Протокол від 17.08.2018 р.). драбин 
(Протокол від 17.08.2018р.). Випробування поясів запобіжних проводяться 1 раз в 6 
місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробування засобів індивідуального 
захисту.

Наказом №9-ОП від 03.01.2018 р на підприємстві створено комісію з проведення 
випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні 
бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Зберігання засобів захисту 
організовано ві дпові дно до вимог заводів-виготовлювачів.

Працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими 313 відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 313». 
Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту 313. Видача 
засобів індивідуального захисту фіксується у картах обліку.
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й розроблені ПОР на 
виконання робіт підвищеної небезпеки.



На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому
числі: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці при виконанні робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями» та інші. Нормативно правові акти 
оновлюються постійно за допомогою інтернету та друкованих видань.

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

Наказом №9-ОП від 03.01.2018 р. заступника директора Коваля М.С. призначено особою, 
відповідальну за облік, зберігання та актуалізацію фонду нормативно-правових актів з 
охорони праці. Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки.

Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони 
праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з 
перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями. На весь 
електроінструмент в наявності паспорти та інструкції з користування.
та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

С.В.Сокол 
(ініціали та прізвище)

с ' / листопада 2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2018р.

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.”.


