
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Газгольдер»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Пшенична, буд.3, код ЄДРПОУ______
36286112_________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_________ Директор Швець Аліна Леонідівна, тел. 066-38-12818, e-mail: golder09@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;

___________Роботи виконуються на території У країни____________
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 _Згідно додатку 1 до порядку та правил

(найменування страхової компанії, 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету 
Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року, об'єкти підприємства не належать до ОПН, а тому оформлення
реєстрації та страхування не проводилось.______________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ 11.01.2021_______
(дата проведення аудиту)

Я, Швець Аліна. Леонідівна,______________________________________________________________
(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,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих місць 7, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель)

mailto:golder09@ukr.net


офісне орендоване приміщення -1 (договір оренди № 2 від 28.12.2020 р. з ФОП Вельбовець Неллі
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

Миколаївна) за адресою: Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Пшенична, буд. 3
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

Директор Швець А. Л., головний інженер Качко А.І, інженер -  Гармаш С.М пройшли навчання в:
ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат», перервірку знань в ГУ Держпраці у Запорізькій 
області,- ТОВ НКЦ «Експерт» м.Київ, перевірку знаннь в ГУ Держпраці України у Київській області,

- законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і 
вибухозахисту. Пожежної безпеки, електрики, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
управління роботам та профілактики ліквідації наслідків
Директор Швець А. Л., головний інженер Качко А.І.(витяг з протоколу № 1395 від 09.08.2018 року); 

інженер -  Гармаш С.М.,(витяг з протоколу №05-08-2021/1 від 05.02.2021р);
- законодавчих актів з охорони праці «Правила охорони праці під час виконання робіт на_____

висоті» НПАОП 0.00-1.15-07
Директор Швець А. Л., головний інженер Качко А.І.(витяг з протоколу № 1404 від 10.08.2018 року); 
інженер -  Гармаш С.М.,(витяг з протоколу №05-08-2021/1 від 05.02.2021р);

- навчання посадових осіб і фахівців питань з пожежної безпеки, згідно Кожексу цивільного 
захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні
Директор Швець А. Л., головний інженер Качко А.І. (витяг з протоволу № 63 від 17.09.2020 року). 
інженер -  Гармаш С.М.,(витяг з протоколу №6-2021 від 05.02.2021р);

- навчання ПТЕЕС, ПУЕ, ПБЕЕС, ПЕЕЗ (V група з електробезпеки до та понад 1000 В) 
Головний інженер Качко А.І. (витяг з протоколу № 09-39-2020 від 18.09.2020);
інженер -  Гармаш С.М.,(витяг з протоколу №05-07-2021 від 05.02.2021р);

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

Наказом по підприємству № 1 від 20.06.2009 року створено службу з охорони праці. 
Наказом по підприємству № 1 від 04.01.2018 р функції служби з охорони праці покладено на
головного інженера Качко А.І.__________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №2ОП від 05.02.2021 року:

Голова комісії -  директор Швець А.Л., члени комісії: головний інженер Качко А.І., інженер -
Гармаш С.М._________________________________________________________________________________

Розбреблені інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
- Положення про службу охорони праці (наказ № 1/ОП від 04.01.2020 року);______________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ № 1/ОП від 04.01.2020 року);_
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці (наказ № 3/ОП від 04.01.2020 року);_______________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 4/ОП від 

06.01.2020року);
- Програма первинного (повторного, позапланового та цільового) інструктажу з питань 

охорони праці з робітниками_(наказ № 4/ОП від 06.01.2020 року).
Наказом по підприємству затверджено перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами- 
допусками (наказ № 10 від 05.06.2019 року), інструкція з охорони праці № 5 «При виконанні робіт 
на висоті», інструкція з охорони праці № 6 «При виконання робіт з ручним інструментом (наказ № 
11 від 07.06.2019 року).

На підприємстві ведуться журнали з охорони праці:_______________________________________
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;_____________________________
- Журнал (повторного, позапланового та. цільового) інструктажу з питань;_______________
- Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з охорони праці._________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: Слюсар О.І. та 
Романенко В.М., пройшли навчання та перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних 
документів, а саме:

- ТОВ «Газгольдер» - перевірка знань на робочому місці: законодавчих актів і нормативних 
документів з охорони праці, безпеки праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. 
Пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,



г

управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (протокол № 2 від
20.10.2020 року);
ТОВ «Газгольдер» - законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 
(інструкція по Охороні праці № 5 «Про виконання на висоті»)( протокол № 3 від
20.10.2020 року);
ТОВ НКЦ «Експерт» перевірка знань в ГУ Держпраці України у Київській області 
законодавчих актів і нормативних документів з охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями НПАОП 0.00-71-13 (витяг з протоколу № 02-48-2020/2 від
02.11.2020 року;

- ТОВ НКЦ «Експерт» перевірка знань в ГУ Держпраці України у Київській області 
перевірка знань в ГУ Держпраці України у Київській області законодавчих актів і 
нормативних документів з електробезпеки , а саме: ПТЕЕС, ПУЕ, ПБЕЕС, ПЕЕЗ (витяг з 
протоколу № 29-47-2020/2 від 29.10.2020 року);

- ТОВ НКЦ «Експерт» перевірка знань зі спеціального навчання населення діям у 
надзвичайних ситуаціях та з пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум на 
підприємстві) робітників робочих професій (витяг з протоколу №57-2020 від 03.11.2020 
року).__________________________________________________________________________

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд в КНМ «Марганецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги"

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 

керівництво з експлуатації, інструкції з користування та інш). Обладнання знаходиться в справному
стані, що підтверджено відповідними документами._________________________________________

На підприємстві для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, 
використовується таке обладнання: шуруповерт акумуляторний ЗША-18М, пальник універсальний 
типу Г2 «Донмент» 225, пояси запобіжні 4ПБ -  1 шт„ 4ПБ2 -  1 шт., 2ПЛ-К2 -  1 шт., (акт 
випробування від 25.10.2020р.), драбини 3-х секційні розкладні(акт випробування від 28.10.2020р.),
набір слюсарного інструменту, індивідуальні засоби захисту -  5 комплектів.______________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту
______ На підприємстві видано наказ № 15 від 10.06.2019 року «Про порядок забезпечення
працівників спецодягом, спецвзуттям та ін. 313». Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та ін. 313.
______ Усе обладнання та 313 використовуються за призначенням, зберігаються у технічно
справному станіз проведенням тезнічного обслуговування, ремонту, експлуатації випробовувань
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно правові акти з охорони праці, що оновлюються за допомогою
Інтернету та друкових видань.___________ ______________________________________________________

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

Директор ТОВ «Газгольдер

Швець A.JI. 
(ініціали та прізвище)



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



І ЯоЧ . т ьяса


