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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА»________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., м Дніпро, вул. Троїцька, будинок 21-Г____________________________
місцезнаходження,

________ СДРПОУ 42271580. керівник Ільченко Олександр Свгенович____________________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________ тел. +380997756678. е-шаі1:уиасотрапу2018@gmail.com__________________
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;
Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території_______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки)
Дніпропетровської області _________________________________________________________________

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

Згідно додатку 1 до порядку та правил страхування цивільної відповідальності перед_______________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів №1788 від 16.08.2002 року на ТОВАРИСТВІ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» страхування не___________
проводиться, тому що не є об'єктом підвищеної небезпеки._______________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ. ___________________________________________
(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 1,3м_______________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та зонах дії струму високої 
частоти
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Робочих місць -  12. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 6 осіб. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
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Офісне приміщення та об'єкти замовника___________________________________________
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості:

Наказом № 15/18-14 від 15.08.2018р на підприємстві створена комісія по перевірці знань з охорони
праці у складі:________________________________________________________________________________

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

Голова комісії Шандро І.В. -  Технічний директор
Члени комісії Чеснович С.В. -  Заступник директора з охорони праці

■ Семенов В.М. -  Заступник технічного директора
■ Мороз А.О. -  уповноважена особа.

Положення про систему управління охороною праці (наказ № 13/18-2 від 13.08.2018р.)_____________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання 

Положення про службу охорони праці (наказ №13/18-2 від 13.08.2018р): Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань (наказ №13/18-11 від 13.08.2018р.): Розроблені та 
затверджені інстпукції з охорони праці і посадові інструкції (наказ №13/18-6 від 13.08.2018р.), а 
саме:інструкції з охорони праці для електрослюсаря, робітників зайнятих роботою на висоті (№66, 
№39), посадові інструкції для директора, технічного директора, заступника директора з охорони 
праці, керівника дільниці, інженера з налагодження та іспитів;
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №13/18-2-1 від 13.08.2018р.); 
Положення про нарядну систему (наказ №13/18-13 від 13.08.2018р.); Положення про забезпечення 
робітників засобами індивідуального захисту (наказ №15/18-15 від 15.08.2018р.); Виконання функцій 
служби охорони праці покладено на заступника директора з Охорони праці Чесновича С.В. (наказ № 
13/18-1 від 13.08.2018 р о к у ).___________________________________________________________________________________

Наказом № 13/18-4 від 13.08.2018р. відповідальною особою та безпечне ведення робіт в 
електроустановках напруго понад 1000 В (до 110 кВ) призначено керівника дільниці Нестеренко 
ДХ________
Наказом № 13/18-7 від 13.08.2018р. відповідальною особою та безпечне ведення робіт на висоті 
призначено керівника дільниці Мороза А.О._____________________________________________________

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 
з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії, відповідальними 

особами та працівниками підприємства, а саме:__________________________________________________

Директор Ільченко О.С. пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Донецький експертно -  
технічний центр Держпраці» на знання законів і нормативно -  правових актів з питань охорони 
праці, електро- та пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, надання першої 
допомоги потерпілим, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві. Протокол 
засідання комісії Головного управління Держпраці в Донецькій області.з перевірки знань з питань
охорони праці від 10 серпня 2018р. №75/18QT.__________________________________________________

Заступник директора з охорони праці Чеснович С.В. пройшов навчання та перевірку знань 
законодавчих актів, охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки у Державної установі «Національний науково -  дослідний 
інститут промислової безпеки та охорони праці». Протокол засідання комісії Головного управління 
Держпраці України з перевірки знань з питань охорони праці від 18 липня 2017р.
№36/17 ___________________________________________________________________________

Технічний директор ТІІанттро І.В. пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів, 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в Державної установі «Національний науково -  дослідний інститут промислової безпеки та 
охорони праці». Протокол засідання комісії Головного управління Держпраці України з перевірки
знань з питань охорони праці від 23 грудня 2016р. №71/16._______________________________________

Уповноважена особа Мороз А.О. пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, гігієні праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки у ДП «Головний навчально -  методичний центр Держпраці». 
Протокол засідання комісії Головного управління Держпраці України з перевірки знань з питань 
охорони праці від 25 листопада 2016р. №409-16_______________________________________________



Заступник технічного директора Семенов В.М. пройшов навчання та перевірку знань________
законодавчих актів з охорони праці, гігієни труда, надання першої (домедичної) допомоги_________
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ДП «Головний навчально — методичний центр 
Держпраці». Протокол засідання комісії Головного управління ДержпраціУкраїни з перевірки знань
з питань охорони праці від 23.09.2016р. №ОП329-16______________________________________________

Технічний директор Шандро І.В. пройшов навчання та перевірку знань «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98 в ТОВ «Учбовий Комбінат 
«Дніпробуд». Протокол засідання комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській 
області з перевірки знань з питань охорони праці від 5 травня 2017р. №406. V група з
електробезпеки.______________________ _________________________________________________________

Заступник директора з охорони праці Чеснович С.В. пройшов навчання та перевірку 
знань«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98 в ТОВ 
«Учбовий Комбінат «Дніпробуд». Протокол засідання комісії Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровській області з перевірки знань з питань охорони праці від 2 червня 2017р. №506.
IV група з електробезпеки._______________ __________________________________________________

Заступник технічного директора Семенов В.М пройшов навчання та перевірку знань«Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98 в ТОВ «Учбовий 
Комбінат «Дніпробуд».Посвідчення від 02.09.2016р. №8722. Комісія Головного управління
Держпраці в Дніпропетровській області від 02.09.2016р. IV група з електробезпеки.________________

Керівник дільниці НестеренкоД.І. пройшов навчання та перевірку знань«Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98 в ТОВ «Учбовий Комбінат 
«Дніпробуд».Посвідчення від 15.12.2017р . №13940. Комісія Головного управління Держпраці в
Дніпропетровській області від 15.12.2017р. V група з електробезпеки.____________________________

Технічний директор Шандро І.В. пройшов навчання та перевірку знань «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «Учбовий 
Комбінат«Дніпробуд». Протокол засідання комісії Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровській області з перевірки знань з питань охорони праці від 15 серпня 2016р. №756.

Заступник директора з охорони праці Чеснович С.В. пройшов навчання та перевірку знань 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «Учбовий 
Комбінат«Дніпробуд». Протокол засідання комісії Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровській області з перевірки знань з питань охорони праці від 14 вересня 2016р. №880.

Керівник дільниці Мороз А.О. пройшов навчання та перевірку знань «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «Учбовий Комбінат«Дніпробуд». 
Протокол засідання комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області з
перевірки знань з питань охорони праці від 15 серпня 2016р. №756.________________________________

Електромонтер Щур A.C. Закінчив Державний вищий навчальний заклад «Донецький 
національний технічний університет» (2010р.) та отримав повну вищу освіту за спеціальністю 
«Електричні системи і мережі», кваліфікація - спеціаліст з електричних систем і мереж. Диплом НК 
№39506585. Група з електробезпеки IV протокол засідання комісії з перевірки знань ПБЕЕС ТОВ 
«СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-4 від 16.08.2018р. Пройшов навчання та перевірку знань з 
охорони праці при виконанні робіт на висоті протокол засідання комісії з перевірки знань ТОВ
«СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-2 від 16.08.2018р________________________________________

Електромонтер Немліенко О.О. Закінчив Донецький технікум промислової автоматики 
(1994р.) за спеціальнісю «Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного устаткування і 
автоматичних пристроїв та отримав кваліфікацію «Гірничий технік — електромеханік». Диплом ЗК 
№003236. Група з електробезпеки IV протокол засідання комісії з перевірки знань ПБЕЕС ТОВ 
«СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-4 від 16.08.2018р Пройшов навчання та перевірку знань з 
охорони праці при виконанні робіт на висоті протокол засідання комісії з перевірки знань ТОВ
«СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-2 від 16.08.2018р________________________________________

Електромонтер Кольвах Д.А. Закінчив Донецький політехнічний інститут (1993р.) за 
спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових технологічних комплексів» та отримав 
кваліфікацію «Інженер — електрик». Диплом КЛ № 015845. Група з електробезпеки IV протокол 
засідання комісії з перевірки знань ПБЕЕС ТОВ «СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-4 від 
16.08.2018p Пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
протокол засідання комісії з перевірки знань ТОВ «СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-2 від 
16.08.2018p___________________ __ ______________________________________________________________

Æ



Електрослюсар Судима О.В. закінчив Донецький технікум промислової автоматики (2001р.) 
Диплом ів АР №031536 за спеціальністю «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва» та присвоєно кваліфікацію «Технік -  електромеханік» Група з 
електробезпеки IV протокол засідання комісії з перевірки знань ПБЕЕС ТОВ 
«СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-4 від 16.08.2018р Пройшов навчання та перевірку знань з 
охорони праці при виконанні робіт на висоті протокол засідання комісії з перевірки знань ТОВ 
«СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-2 від 16.08.2018р

Інженер з налагодження та іспитів Крівцов О.А. Закінчив Державний вищий навчальний 
заклад «Донецький національний технічний університет» (2011р.) диплом НК №39931912 та отримав 
повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматизація управління технологічними процесами» та 
здобув кваліфікацію магістра з автоматизованого управління технологічними процесами в гірничо -  
металургійной галузі. Група з електробезпеки IV протокол засідання комісії з перевірки знань 
ПБЕЕС ТОВ «С.ХТ7ТВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-4 від 16.08.2018р Пройшов навчання та 
перевірку знань з охорони праці при виконанні робіт на висоті протокол засідання комісії з перевірки 
знань ТОВ «СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-2 від 16.08.2018р

Інженер з налагодження та іспитів Колесник В.М. Закінчив Красноармійську філію 
донецького державного технічного університету (2000р.) за спеціальністю «Гірниче обладнання» та 
здобув кваліфікацію «Гірничий інженер -  електромеханік». Група з електробезпеки IV протокол 
засідання комісії з перевірки знань ПБЕЕС ТОВ «СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-4 від 
16.08.2018р Пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці при виконанні робіт на висоті 
протокол засідання комісії з перевірки знань ТОВ «СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» №16/18-2 від 
16.08.2018р

При виконанні робіт підвищеної небезпеки використовується наступне обладнання:

-зварювальний апарат ТД -  500 (дата виготовлення 2002р.. протокол іспитів 05.06.2018р.); 
-діелектричні засоби захисту (рукавиці №1 та №5) -  (протокол випробувань №135 від 21.07.2018р.); 
-покажчики напруги ПВН 80 М №4982. №2681 (протокол випробувань №156 від 21.09.2018р.); 
-електровимірювальні засоби (мегомметр М 4100/5 свідоцтво по повірку №23/1/ЕМ/16429 до 
01.11.2019р.. вимірювач опору заземлення М416 свідоцтво по повірку №23/1/ЕМ/8384 до 
02.07.2019р. вольтамперфазомір ВАФ - 85 свідоцтво по повірку №23/1/ЕМ/16424 до 01.11.2019р); 
-пояс запобіжний ПБ -  2 дата виготовлення січень 2018р. (Акт випробувань № 1-1 від 02.07.2018р.). 
-пояс запобіжний ПБ -  2 дата виготовлення січень 2018р. (Акт випробувань № 1-2 від 02.07.2018р.).

На підприємстві ведуться наступні журнали:

-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
-видачі інструкцій з охорони праці;
-реєстрації видачі наряд -  допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
-протоколи перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. охрани праці відповідних видів робіт;
-реєстрації нещасних випадків на виробництві;
-обліку та зберігання засобів захисту.

Експлуатаційна документація.

На підприємстві є технологічні карти на виконання робіт з ремонту, випробування та налагодження 
устаткування та обладнання.

Працівники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СХІДВУГЛЕАВТОМАТИКА» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту у 
повному обсязі:

-каска захісна - 6 од.;
-окуляри захісні - 6 од;
-захісні рукавиці, спецодяг, спецвзуття.



Наявність нормативно -  правової документації:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення 

-Закон України «Про охорону праці»;
-Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений Наказом МОЗ 
України №246 від 21.05.2007р.;
-НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
-НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
-НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індівідуального захисту;
-НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці;
-НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
-НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
-НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
-НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

праці проводяться у відповідності до вимог Типового 
ання та перевірки знань з питань охорони праці».
5 за білетами.

_____ О.Є. Ільченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 ______ .

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.


