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_ _ 2 0 ГРУ 1Ш -ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ______________________
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОТОКИ», 49074, м. Дніпро, вул. Байкальська, буд 9,______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім 'я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 40832205, директор ЯРОВИЙ ЄВГЕНІЙ ВИЛОДИМИРОВИЧ, м.т. 0675653967,
телефаксу, адреса електронної пошти;

e-mail: iarovov@mez.com.ua ________________________________________________________
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний помер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Дніпро, вул. Байкальська, 9.________________________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткованій підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

договір не укладався________________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______________
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, ЯРОВИЙ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,________
(прізвище, ім 'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці або
фізичної особи —  підприємця)

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:
1. Робо ги в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.______________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць (3), у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм (3).___________ __________________________ _______ _____ _
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Адміністративна будівля 1од„ виробничі цехи 3 од., складські приміщення 5 од,_______
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

будівля лабораторії 2 од, будівля побутових приміщень 1 од та автомобілерозвантажувач 
1 ОД-

Інші відомості:
Директор ТОВ «ПОТОКИ» Яровий Євгеній Володимирович, пройшов навчання в ТОВ

(прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які відповідають

«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб 
протокол №57/4.4/2018 від 19.березня 2018 р.:

mailto:iarovov@mez.com.ua


- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій 
до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол 
№193 від 12 березня 2018 р.
Інженер з охорони праці Буйницька Тетяна Василівна, пройшла навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб 
протокол №57/4.4/2018 від 19.березня 2018 р.;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій 
до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол 
№193 від 12 березня 2018 р.
Головний енергетик Тубольцев Дмитро Олександрович, пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб 
протокол №209 від 15 березня 2018 р.;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій 
до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол 
№193 від 12 березня 2018 р.;
- пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірка знань згідно 
Законів України «Про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ 4, п.1) протокол №34 от 19 
січня 2018 р., група з електробезпеки V до і вище 1000 В.
Начальник дільниці електросилової Яіценко Станіслав Павлович, пройшов навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб 
протокол №1279 від 08 листопада 2018 р.;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій 
до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол 
№193 від 12 березня 2018 р.;
- пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірка знань згідно 
Законів України «Про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ 4, п.1) протокол №34 от 19 
січня 2018 р„ група з електробезпеки V до і вище 1000 В.
Електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання Бабенко Денис 
Вячеславович, закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж, диплом за 
спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємства і цивільних 
споруд», пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань 
згідно Законів України «Про охорону праці». «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки України» (розділ 4, п.1) 
протокол №1150 от 12 жовтня 2018 р„ група з електробезпеки IV до і вище 1000 В. 
Електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання Шевченко Андрій 
Вікторович, закінчив Національний гірничий університет, диплом за спеціальністю

«Електротехнічні системи електроспоживання». пройшов навчання в ТОВ «Учбовий



комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці», 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 
безпеки України» (розділ 4, п.1) протокол №1150 от 12 жовтня 2018 р., група з 
електробезпеки V до і вище 1000 В.
Електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання Середов Юрій 
Миколайович, закінчив Одеський національний політехнічний університет, диплом за 
спеціальністю «Електричні машини і апарати», пройшов навчання в 'ГОВ «Учбовий 
комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці», 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 
безпеки України» (розділ 4, п.1) протокол №1150 от 12 жовтня 2018 р., група з 
електробезпеки IV до і вище 1000 В.
Електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання Гордійчук Андрій 
Леонідович, закінчив Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж, диплом за 
спеціальністю «Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів 
електронної техніки», пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці», «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ 
4, п. 1) протокол №1150 от 12 жовтня 2018 р., група з електробезпеки IV до і вище 1000 В. 
Електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання Харченко Сергій 
Олександрович, закінчив Дніпропетровський машинобудівного технікуму, диплом за 
спеціальністю «Техніка - електромеханіка», пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці», «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1 -1.21 -98, «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ 4, п.1) протокол №1150 от 12 жовтня 2018 р„ група з електробезпеки IV 
до і вище 1000 В.
Інженер -  електронік Чередніченко Дмитро Вікторович, закінчив Дніпродзержинський 
державний технічний університет, диплом за спеціальністю «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод», пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці», «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ 4. п.1) протокол №1149 от 12 жовтня 2018 р„ група з електробезпеки IV 
до і вище 1000 В.
Інженер АСУ ТП Аучеиков Денис Вікторович, закінчив Дніпродзержинський 
металургійний коледж, диплом за спеціальністю «Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і цивільних споруд», пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань згідно Законів України «Про 
охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП
40.1-1.21-98. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України» (розділ 4. п.1) протокол №1149 от 12 жовтня 2018 р.. група з 
електробезпеки IV до і вище 1000 В.
Інженер -  електронік Білополий Олександр Юрійович, закінчив Дніпродзержинський 
індустріальний технікум, диплом за спеціальністю «Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємства і цивільних споруд», пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань згідно Законів України «Про 
охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП
40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила



пожежної безпеки України» (розділ 4. п.1) протокол №1149 от 12 жовтня 2018 р., група з 
електробезпеки IV до і вище 1000 В.
Інженер -  електронік Рейзбіх Андрій Ігоревич, закінчив Дніпродзержинський державний 
технічний університет, диплом за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод», пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці», «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ 
4, п.1) протокол №1149 от 12 жовтня 2018 р., група з електробезпеки IV до і вище 1000 В. 
Інженер -  електронік Михайлов Родіон Олександрович, закінчив Дніпродзержинський 
державний технічний університет, диплом за спеціальністю «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод», пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці», «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ 4, п.1) протокол №1149 от 12 жовтня 2018 р„ група з електробезпеки IV 
до і вище 1000 В.
- пройшли навчання на підприємстві ТОВ «ПОТОКИ», «Правила пожежної безпеки в 
Україні» НАПБ А.01.001-2014, інструкції з пожежної безпеки №5, №13, Кодекс 
цивільного захисту, протокол № 33 від 01 жовтня 2018 р.
- пройшли навчання на підприємстві ТОВ «ПОТОКИ», Закон України з охорони праці, 
інструкції з охорони праці. №1, №2, №12. Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, протокол № 32 від 01 жовтня 2018 р.

Накази про призначення відповідальних:
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Наказ № 37-ОД від 02.11.2018 р. про затвердження «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Наказом № 9-ОД від 10.04.2018 р. створена комісія з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці у складі:
Голова комісії: головний енергетик Тубольцев Д.О.
Члени комісії: інженер з охорони праці Буйницька Т.В.

начальник дільниці електросилової 5Іщенко С.П.
вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці 
Чернобаєв В.А.

Наказ № 4-ОД від 01.02.2018 р. про призначення особи відповідальної за 
електрогосподарство на підприємстві, призначено головного енергетика Тубольцева Д.О.
- Положення про службу охорони праці.
Наказ № ЗО-ОД від 27.09.2017 р створена служба з охорони праці на підприємстві, 
призначено інженера з охорони праці Буйницьку Т. В.
- Програма вступного інструктажу.
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці.
Наказом № 27-ОД від 24.09.2018 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

праці по видам робіт та професіям:
- Інструкція з ОП № 3, Інструкція з охорони праці з електробезпеки для персоналу 1 -  ої 
кваліфікаційної групи.
- Інструкція з ОП № 12, Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електрообладнання.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 
по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».



Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ПОТОКИ» мається в наявності наступне
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

обладнання, експлуатаційна документація, засоби індивідуального захисту:
- інструмент з ізольованою рукояткою, діелектричні рукавички, діелектричні калоші, 
покажчик напруги понад 1000 В, ізольована штанга;
- бригади забезпечені знаками безпеки, попереджувальними знаками, переносними 
огородженнями та пристосуваннями;
- робітники прийняті на роботу проходять вступний інструктаж та інструктажі на 
робочому місці з реєстрацією в журналі інструктажів;
- робітники забезпечені необхідними санітарно-побутовими приміщеннями;
- робітники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, які 
відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у відповідності з 
вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону 
праці), та захисту від можливих негативних впливів природного характеру та погодних 
умов;
- підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт, «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила безпеки у виробництві 
рослинних олій методом пресування та екстракції» НПАОП 1.8.10-1.10-76, «Правила 
улаштування електроустановок», «Правила охорони праці при роботі з інструментом і 
пристосуваннями» НПАОП 0.00-1.71-13;
- матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці; 

підприємстве'Шє куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками,
:ціями з охорони праці, програми навчання та білетами.

Є.В. Яровий
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ р .
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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.


