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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 
Відомості про роботодавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА УКОВО ВИРОБНИЧЕ 
їіиіПРИСМСТВО « УКРХ1МСОЮЗ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
52072. Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт.
буд. 37

місцезнаходження,

23073898
код згідно з ЄДРІІОУ.

директор Сащенко Олег Борисович
прізвище, ім’я та по батькові керівника.

(056) 375 85 19. икгИітсІргСи).гтаіісот
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;
52072, Дніпропетровська обл.. Дніпропетровський р-н. с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 
буд. 37

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_____________ та згідно укладених договорів на об'єктах замовників_______________
машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
_____________________________________ відсутній_______________________________

(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, Сащенко Олег Борисович___________ ______________________________
(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:



Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, підвищеної

небезпеки та/або машин, механізмів, устаткованім підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення.

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

без отримання відповідного дозволу,

________________________________________5_____________________________
кількість робочих місць,

_______________________________________________________ І ________________________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

__________________________________________ 5__________________________________
будівель і споруд (приміщень),

______________________________________________________ 5 __________________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Спеціаліст матеріально технічного забезпечення Стасюк В.В.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 

наказом по підприємству Лг° 12 від 01.06.2018 призначено відповідальним за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом № ІЗ від 01.06.2018 функції служби охорони праці директор поклав на

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інженера з охорони праці Нанкова О. О. На підприємстві

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів Індивідуального захисту,
переглянуто наказом № 14 від 04.06. 2018 «Положення про службу охорони праці» й

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

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», затверджені у 1994 році. 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 переглянуто наказом Лг° 
14 від 04.06.2018 посадові, виробничі інструкції, інструкції з охорони 
праці, інструкції з безпечних методів виконання робіт. інструкції з 
пожежної безпеки (за переліком 19 примірників), в тому числі інструкцію 
№ 10 з охорони праці при виконанні робіт на висоті, інструкцію Аг° 18 з 
охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів. Наказом №  16 від 04.06.2018 на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці. 
Директор Сащенко О.Б. пройшов навчання з загаченого курсу охорони 
праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці

у Дніпропетровській області (протокол № 17-17/2 від 26.10.2017). 
Спеціаліст з МТП Стасюк В.В. пройшов навчання з загальних питань з 
охорони праці в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку1 знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
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(протокол №  69/1-17 від 25.01.2018). Директор Сащенко О.Б., спеціаліст з 
MTTJ Стасюк В.В. пройшли навчання ІІПЛОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці при виконанні робіт на висоті» в ДП «Придніпровський 
ETU» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпрсщі у 
Дніпропетровській області (протокол №  72/2-17 від 15.11.2017). Директор 
Сащенко О.Б., спеціаліст з МТП Стасюк В.В. електрик Чернявський С.М. 
пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» й «Правила пожежної безпеки» в ДП  
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпрсщі у Дніпропетровській області (протокол №  72- 
17 від 19.01.2018; IV  група з електробезпеки). Робітники підприємства 
навчені у встановленому порядку і проходять перевірку знань загальних 
питань з охорони праці. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в обсязі виконуваних 
робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт 
на висоті» в обсязі виконуваних робіт; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в обсязі 
виконуваних робіт; й питань пожежної безпеки своєю комісією з 
перевірки знань з питань охорони праці (протоколи; Лг° 1 від 20.02.2018; 
ЛЬ 2 від 21.02.2018; На підприємстві розроблено й затверджено наказом 
М  7 від 04.06.2018 перелік робіт підвищеної небезпеки та призначено 
особи, відповідальні за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки. 
Наказом ЛЬ 11 від 04.06.2018 відповідальність за організацію та безпечне 
виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків покладено на 
спеціаліста з МТП Стасюка В.В. Наказом Аг° 14 від 05.06.2018 
відповідальність за. стан і утримання засобів індивідуального захисту. 
справність цих засобів покладається на спеціаліста з МТП Стасюка В.В. 
Наказом Лг9 9 від 04.06.2018 відповідальність за електрогосподарство й 
справний стан електроустаткування покладено на спеціаліста з МТП 
Стасюка В.В. Робітникам 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; пояси запобіжні (інв. №№ 1.2,) ,  фали запобіжні 
типу ІФК. страхувальні мотузки, драбини. Наказом. №  14 від 05.06.2018 
на підприємстві створено комісію з проведення випробувань засобів 
індивідуального захисту. Зберігання засобів захисту організовано 
відповідно до вимог заводів-виготовлювачів. На підприємстві є необхідна 
нормативно-технічна документація й розроблено технологічні карти на 
виконання робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві організоване 
проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу 
(попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні
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заземлювачах й заземленнях магістралей і устаткування, видані електротехнічною 
лабораторією ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ» (свідоцтво про атестацію № ПЄ 0087/2014
від 25.11.2014). НАУКОВО 

И§/ ВИРОБНИЧЕ 
І  *  /  ПІДПРИЄМСТВО ,
{Щ р тР Х ІМ С О Ю З » /

v A\ g\\із«
(П>дииу, / V

\ \  § \  ідентифікаційний /З ?  } 
код 23073898 /З//

29 листопада 2018 р

Декларація зареєстрована 
територіальному орг
№ /2/

у журналі обліку 
^ржгіраці

О.Б.Сащенко
(ініціали та прізвище)

суб’єктів господарювання у 
^ 4 ^  20 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 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті."’.
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