




Адреса промислового виробництва та складського приміщення: 58000, 
Чернівецька область, місто Чернівці, Шевченківський район, вулиця Рівненська, 
будинок 5 А. 
58000, Чернівецька область, місто Чернівці, Шевченківський район, вулиця 
Ровенська, будинок 5 А - офісне приміщення. 

споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

• ІНШІ ВІДОМОСТІ 

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців № 1 038 102 0000 011462 від 20.04.2018 р. 

2. Витяг з реєстру платників єдиного податку від 03.03.2020 р. 
№2024123400879 > 

3. Штатний розпис ТОВ «Електроком-Буд Сервіс» затверджений наказом 
№ 3 від 26.02.2020 р. 

4. Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
ПАТ «Страхова компанія «Універсальний поліс» №21/18880/328 від 23.04.2020р. 

5. Наказ № 1/ОП від 16.03. 2020 р. «Про затвердження Положення про 
систему управління охороною праці». 

6. Наказ № 2/ОП від 16.0.3.2020 р. Про затвердження Положення про службу 
охорони праці". 

7. Наказ № 4/ОП від 16.03.2020 р. «Про призначення відповідальної особи 
за охорону праці, промислову безпеку». 

8. Наказ № 15/ОП від 16.03.2020 р " Про призначення відповідальних осіб 
за виконання робіт підвищеної небезпеки». 

10. Наказ № 9/ОП від.2020 р "Про затвердження інструкцій з охорони 
праці з безпечного ведення робіт. 

11. Наказ № 8/рП від.2020 р "Про затвердження інструкцій з охорони 
праці для працівників за професіями. 

12. Наказ № 10 від. 16.03.2020 р « Про затвердження системи управління 
якості будівельної продукції» 

13. Наказ № 18/ОП від 2020 р. «Про призначення відповідальної особи 
за електробезпеку та електрогосподарство». 

14. Наказ № 5/ОП від р. «Про створення комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці і пожежної безпеки». 

15. Наказ №14/ОП від 2020 р. «Про направлення працівників на 
проходження попереднього періодичного медичних оглядів працівників». 

16. Наказ № 8 від 12.03.2020 р. «Про відповідальну особу за збереження 
виконавчої та нормативної документації». 

17. Посадові інструкції, затверджені наказами №6 від 06.03. 2020 р. та 
№7 від 10.03. 2020 р. 

18. Положення з охорони праці - 4 шт. 
19. Журнали перевірки знань з охорони праці, протоколи перевірки 



знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
20. Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту 

працівників. 
21. Посвідчення №2000130 від13.03.2020р. директора ТОВ 

«Електроком-Буд Сервіс Нагірняк Л.З. та копії протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці та правил безпеки №204 про те, що особа 
пройшла навчання і виявила потрібні знання Законів і нормативних актів з 
охорони праці, електро- та пожежної безпеки, вимог нормативно-правових актів 
з охорони праці щодо безпечної експлуатації підіймальних пристроїв, гігієни 
праці та виробничої санітарії. Посвідчення видано Комунальним закладом 
«Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ». 

22. Посвідчення №2000131 від13.03.2020р. головного інженера ТОВ 
«Електроком-Буд Сервіс» Ротара С.М.та копії протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з пи~тань охорони праці та правил безпеки N<>204 про те, що 
особа пройшла навчання і виявила потрібні знання Законів і нормативних актів 
з охорони праці, електро- та пожежної безпеки, вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації підіймальних пристроїв, 
гігієни праці та виробничої санітарії. Посвідчення видано Комунальним 
закладом «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ» 

23. Посвідчення №2000132 від13.03.2020р. виконроба ТОВ 
«Електроком-Буд Сервіс» Маляра А.С. та копії протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці та правил безпеки №204 про те, що 
особа пройшла навчання і виявила потрібні знання Законів і нормативних актів 
з охорони праці, електро- та пожежної безпеки, вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації підіймальних пристроїв, 
гігієни праці та виробничої санітарії. Посвідчення видано Комунальним 
закладом «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ» 

24. Посвідчення №02 з електробезпеки віді8.02.2019р. Маляра А.С.. 
Чергова перевірка 18.02 .£0Ь9рг Наступна перевірка 08.01.2022р. У-та група з 
електробезпеки. 

' Забезпечення засобами індивідуального захисту: 

№ 
п/п 

Назва та тип 
обладнання 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
штук 

Власник 

Розподільчі пристрої понад 1000В 
1. Діелектричні 

рукавички 
шт. Власні 

2. Діелектричні боти шт. Власні 

Покажчики 
напруги 10 кВ 

шт. Власні 



Оперативна 
штанга 

шт. 1 Власні 

3. Переносні 
заземлення ЮкВ 

шт. 1 Власні 

4. Плакати і знаки 
безпеки 

(переносні) 

шт. 4 Власні 

5. Захисні окуляри шт. 3 Власні 
6. Спецодяг шт. 7 Власний 

Розподільчі пристрої напругою до 1000В 
1. Покажчики 

напруги 
шт. 5 ? Власні 

2. Вимірювальні 
кліщі 

шт. 5 Власні 

3. Діелектричний 
килим 

шт. 3 Власні 

4. Переносні 
заземлення 

шт. 1 Власні 

5. Інструмент 3 
ізольованими 
рукоятками 

компл. 7 Власні 

6. Каски шт. 7 Власні на кожного 
працівника 

7. Респіратори *, * - шт. 7 Власні 

8. Запобіжний 
монтерський пояс 

шт. 2 Власні 

Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти 
1. Страхувальні 

канати 
шт. 2 Власні 

2. Запобіжні пояси шт. 2 Власні 

3. Огородження шт. 20м. Власні 



4. Знаки безпеки шт. Власні 

Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення: 
1. Закон України «Про охорону праці». 
2. Постанова КМУ від 26.10.2011 р. №1107 „Порядок видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки"(в редакції постанови КМУ 
від 03.03.2020 №207). 

3. Наказ № 246 від 21.05.2007 р. Міністерства охорони здоров'я "Про 
затвердження порядку медичних оглядів працівників певних категорій". 

4. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». ? 

5. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями». 

6. НПАОП 0.00-2.01.05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". 
7. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 
8. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці». 
9. Наказ Мінсоцполітики від 29.11.2018 №1804 «Про затвердження 

Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 

10.НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 
праці підприємства». 1 

11.НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці». 

12.НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 

13.НПАОП 0.00-4.15-^8 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці». 

14.НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». 

15.НПАОП 0.03-4.02-94 «Положення про медичний огляд працівників 
певних категорій». 

16.НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». 
17.НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». 
18.НПАОП 40.1 -1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 
19.НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок». 



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

•! ДЕІ'. ' 


