
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця 
“:ІАХТДНА ЕЛЕКТРО СИСТЕМА”

Товариство з обмеженою відповідальністю

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
33027, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Київська, будинок 92______

місцезнаходження
38756492 , Щокало Юрій Вікторович, +38067 279 4062,

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
Шупеге8(я),ukr.net________________________________________________________

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 об’єктах замовника згідно укладених договорів
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: ПрАТ СК “ПЗУ Україна” договір

(найменування страхової компанії,
СТРЕ № 347.994184948.4033 дата видачі 24.04.2020 дійсний до 23.04.2021_____________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація цро проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я, Щокало Юрій Вікторович
(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 
підвипїєної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 
частоти, (пункт 12 додатка 6 до Порядку)
-Випробування, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках З і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, (пункт 
16 додатка 6 до Порядку):



-Устатковання напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних станцій і мереж; 
технологічне електрообладнання) (пункт 7 дод. 7 до Порядку).

(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

відповідного дозволу

Загальна кількість працівників 12 з них 8 працівників, які виконують роботи на яких існує

підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

орендовані, офісні і складські приміщення - 6, лабораторія -  1___________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

________ Інші відомості : відповідальні особи :

За стан охорони праці в цілому по товариству -  директор Шокало Юрій Вікторович 
(наказ № 380П від 16 березня 2020р.) _________
За пожежну безпеку - директор Шокало Юрій Вікторович (наказ № 390П від 16 
березня 2020р Л____________

- За електрогосподарство, за видачу нарядів-допусків та за роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти -  
головний інженер Ковальчук Андрій Петрович (наказ № 40ОП від 16 березня 
2020р Л____________

- При експлуатації пересувної ЕТЛ -  Начальника лабораторії Подлєсного Володимира 
Андрійовича (наказ № 35 ОП від 10 лютого 2020р.)

Роботи з високовольтних випробувань та вимірювань електрообладнання проводяться за 
допомогою лабораторії пересувної електротехнічної ЕТЛ-35-02М зав. № 17 виготовлення Росія 
1990р.

У Товаристві з обмеженою відповідальністю “Західна Електро Система” розроблене та 
затверджене наказом № 01 ОП від 03.01.2020р. “Положення про систему управління 
охороною праці (СУОШ”. Наказом № 07 ОП від 03.01.2020 призначено відповідального за 
охорону праці. Наказом № 01 ОП від 03.01.2020р затверджено посадову інструкцію 
відповідального з охорони праці. Наказом № 41 ОП від 17.03.2020 створено комісію по 
перевірці знань по перевірці знань з питань охорони праці та електробезпеки, в складі:

- Шокало Юрій Вікторович, голова комісії, пройщов навчання і в.чявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання медичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки (протокол від 13.03.2020 № 19/1) посвідчення № 759-19-20 
видане Рівненським ЕТП

- Ковальчук Андрій Петрович, заступник голови комісії, пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання медичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол від 13.03.2020 № 19/1) 
поевідчення № 760-19-20 видане Рівненським ЕТЦ



Степанюк Роман Петрович, член комісії, пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання медичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки (протокол від 13.03.2020 № 19/1) посвідчення № 761-19-20 
видане Рівненським ЕТЦ

В Товаристві заведений та ведеться журнал реєстрації вступного інструктажу. Наказом № 04 
ОП від 03.01.2020 затверджено список осіб, які організовують і виконують роботи підвищеної 
небезпеки. Наказом № 03 ОП від 03.01.2020 затверджено “Положення про навчання з питань 
охорони праці”

Необхідний рівень безпеки персоналу Товариства підтримується у відповідності з вимогами 
діючих НПАОП, посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці. Наказом № 15 ОП від 
03.01.2020р. затверджені інструкції з охорони праці по спеціальностях і видах робіт, що діють у 
Товаристві.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Західна Електро Система” мас дозвіл № 302.14.56 
чинний до 24.12.2024 на виконання робіт підвищеної небезпеки , а саме : монтаж, демонтаж, 
ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме: електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного 
електрообладнання напругою понад 1000В (до ЗЗОкВ); роботи в діючих електроустановках 
напругою понад 1000В (до ЗЗОкВІ

Працівники Товариства у встановленому порядку проходять навчання та перевірку знань 
згідно НПАОП 0.00-4.12-05. Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та 
психофізичну експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно галузевих норм, на кожного працівника заведені особові 
картки. Наказом № 05 ОП від 03.01.2020р. затвіерджено “Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту”. Персонал забезпечений електрозахисними засобами згідно вимог НПАОП 40.1-1.07-01 
“Правила експлуатації слектрозахисних засобів”. Електрозахисні засоби пройшли 
випробування, зроблені відповідні записи в журналі обліку та зберігання засобів захисту.

В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт і експлуатаційна 
документація на обладнання, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. 
Товариство забезпечено нормативно-правовою та матеріально-технічною базою навчально- 
методичного забезпечення.

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

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

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

і^^^^йЙІ&<^^:^,^атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Шокало Ю.В.
(ініціали та прізвище)

І Управління Лержераці >■ Рівнене»«'» сюязсті

___
(6' гРаВи9

Декларація зареєстрована у журналі обліку ̂ ^'ектів господарювання у територіальному органі 
Держпраці_______________ 20__р. № ____________________ .


