
Центр надання адміністративних послуг і 
м. Дніпра

-ДЕКЛАРАЦІЯ і -  -ІІ-Л Г Н В І2319 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавстЬа з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство зобмеженою відповідальністю «Тіто»_________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50099. Дніпрпетровська обл.. м. Кривий Ріг, пр.Поштовий ,буд.49, оф.228, код ЄДРГЮУ30299098 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ ,
Директор Чистіков Юрій Анатолійович, тел.0675390365. е.таіі - кгШо1@і.иа_______________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

Згідно з укладеними договорами підряду на території м. Кривий Ріг :ПРАТ , ІнГЗК»^---------------
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання
ПП «Восход», ПУАТ «УКРНАФТА»_________ _________ _____________________________ _____

підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався_____________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Чистіков Юрій Анатолійович_________________________________________________ _
(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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій;______ :________________ ______________:------------------------------- ---------

4. Роботи верхолазні;

5. Зварювальні роботи.

кількість робочих місць: 10. у тому числі 7 на яких існує ризик виникнення травм______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



офісне лриміщення:пріватна власність ______________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

побутове приміщення: оренда_______ ____________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Чистіков Ю р ій  Анатолійович пройшов навчання в ТОВ «НКЦ_____
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

«МОНОЛІТ» з курсу : Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті ШПАОП 0.00-
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

1.15-07), протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської області №2/136 від 27.02.19 р.. Пожежної безпеки 
посадових осіб підприєств.установ та організацій, протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питаь пожежної безпеки ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 28 від 25.02.19 р..Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОН 40.1-1.21-98). Правил пожежної безпеки 
України, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської області № 2/148 від 27.02.19 р, Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання.що працює під тиском ШПАОП 0.00-1.81-18), протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області №2/137 від 26.02.19 р.. Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів.підіймальних пристроїв і відповідального обладнання (НПАОП 
0.00-1.80-18) протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської області №2/126 від 27.02.19 р..Типової інструкції з 
организадії безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області №3/54 від 14.03.19 р.. Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві ЩБН) А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12). протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області № 3/30 від 07.03.19 р.Законодавчих актів з охорони праці,гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області №3/4 від 06.03.19 р„ Правил охорони праціпідчас роброти з 
інструментом та пристроями ШПАОП 0.00-1.71-13) протокол засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області №3/83
від 20.03.19 р.____________________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві переглянута та створена:служба охорони праці (наказ №18/1 від 09.01.19 р.), 
комісія з перевіркі знань з питань о х о р о н и  праці (наказ № 8 від 09.01.18 р.), члени яко ї: директор 
Чистіков Ю.А.. інженер з охорони праці Побоча А.Т., механик Трусій O.A. Переглянуті та 
затверджени : «Положення про службу охорони праці». « Положення про порядок проведення 
навчання и перевірки знань з охорони праці» (положення розроблено на основі Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці» 
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 р.№ 15 та Наказом міністерства 
соціальної політики України від 30.01.17р. №140.«Про порядок видачі затвердженяя та 
виконання наряд-допусків на виконання робіт» наказ № 18 від 09.01.19 р.)____________________

Інженер з охорони праці Побоча А.Т. пройшла навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» з курсу : Загальний курс з охорони праці. протокол засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці №382 від 05.06.16 р„ Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання .що працює під тискомШПАОП 0.00-1.81-18). протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці № 384 від 03.06.16 р.. Правила з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті ШПАОП 0.00-1.15-07), протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці №379 від 03.06.16 р.. Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та



пристроями ШПАОП 0.00-1.71-13) . протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці №405 від 10.06.16 р.. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОН 40.1-1.21-98), Правил пожежної безпеки України.протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці № 376 від 03.06.16 р.________________________________________

Відповідальним за б езпечне виконання робіт на висоті 1.3 м. та верхолазні роботи с правом 
видачи наряд допусків призначено: механика Трусій O.A.. наказ №11 від 08.01.19 р.___________

Відповідальним за безпечне виконання робіт в колодезях. шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах ) 
призначено механика Трусій O.A.. наказ № 16 від 09.01.19 р.________________________________

Відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт призначено механика Трусій O.A. 
наказ № 17 від 09.01.19 р._______________________________________________________________

_______  О
Відповідальним за безпечну 'ексалуатацію електрогосподарства прізначено механика Трусій 
O.A., наказ № 12 від 09.01.19 р.__________________________________________________________

Механик Трусій O.A. пройшов відповідне навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ». Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОН 40.1-1.21-98). Правил пожежної 
безпеки України, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської області № 2/148 від 27.02.19 р.. Правил охорони 
праці під час експлуатаціїобладнання. що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області №2/137 від 26.02.19 р.. Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів.підіймальних пристроїв і відповідального обладнання (НПАОП 
0.00-1.80-18) протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської області №2/126 від 27.02.19 р.. Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області 
№2/136 від 27.02.19 р„ Пожежної безпеки посадових осіб підприєств.установ та організацій, 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питаь пожежної безпеки ТОВ «НКЦ «Моноліт» № 
28 від 25.02.19 р. Типової інструкції з организації безпечного ведення газонебезпечних робіт 
(НПАОП 0.00-5.11-85) протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області №3/54 від 14.03.19 р. Система 
стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) А.3.2-2-2009 
(НПАОП 45.2-7.02-12). протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області №3/30 від 07.03.19 р.___________

Відповідальним за безпечне виконання земляніх робіт.що виконуются на глибині понад 2 метри 
або в зоні розтушування підземних комунікацій чи під водою прізначено головного інженера 
Носік В.А. наказ № 19 від 09.01.19 р._________________

Головний інженер Носік В.А. пройшов відповідне навчання в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ». Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОН 40.1-1.21-98), Правил пожежної 
безпеки України, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 10/16 від 04.10.17 р„ Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області №10/5 від 04.10.17 р.. Типової інструкції з организації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області



№3/54 від 14.03.19 р. Система стандартів безпеки праці .Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (ДБН) А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12). п р о т о к о л  засідання комісії з пепевіпки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області
№3/30 від 07.03.19 р._Пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» з курсу :
Правила з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) ). 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці № 812/4.20-2017 від 22.09.17 
р., Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці № 1095 від 08.12.17 р. Правил охорони праціпідчас 
роброти з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровської 
області №3/83 від 20.03.19 р.____________________________________

Робітники мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах. 
Робітник Чміль О.Д. електрогазозварник- посвідчення № ДН 63/75-1629 від 19.09.17 р. ТОВ 
«АКВАПЛАСТ» , допущений до ручного дугового зварювання (111) технологічного обладнання
І—технологічних__трубопроводів,несучих та огороджуючих сталевих металоконструкцію
вантажопідіймальних кранів.__________________________________

Робітники, яки виконують роботи.що виконуються на висоті понад 1.3 метра . верхолазні роботи, 
зварювальні роботи, роботи в замкнутому просторі, земляні роботи.шо в и к о н у ю т с я  на глибині 
понад 2 метри або в зоні розтушування підземних комунікацій чи під водою, щороку проходять
навчання та__перевірку знань с питань охорони праці та правил охорони праці під час роботи
підвішеної небезпеки.Навчання та інструктажі з охорони праці проводяться у відповідності до 
вимог Положення «Про порядок проведенн навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці»_______________________________________

Робітники Чміль О.Д., Антипенко С.І., Мельницький А.І.. Мазуренко А.М.. Пигарьов О.В.. ІТелік 
Д.М.пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОН 40.1-1.21-98). Правил пожежної безпеки 
України, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської області № 2/149 від 27.02.19 р.___________________

Робітники Чміль О.Д., Антипенко С.І.,Мадар К.В.. Мельницький А.І.. Мазуренко А.М.. 
Пигарьов О.В., Целік Д.М.пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» з 
пожежно-технічного мінімуму, протокол комісії «НКЦ «МОНОЛІТ» №29 від 26.02.19 р._______

Робітники Чміль О.Д., Антипенко С.І.,Мадар К.В.. Мельницький А.І.. Мазуренко А.М.. 
Пигарьов О.В., Целік Д.М.пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» з 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) . п р о т о к о л  

засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області №3/53-1 від 13.03.19 р._________________________________

Робітники Антипенко С.І., Целік Д.М. пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «НКЦ
«МОНОЛІТ»з_Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
(НПАОП—0.00-5.11 -85),_допускасьтся до виконання гозонебезпечних робіт, в колодезях
шурфах,траншеях, котлованах, бункерах.колекторах. замкнутому просторі, протокол засідання 
комісії—з—перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області № 3/54-1 від 14.03.19 р.________________________________

Робітники—Чміль О.Д., Антипенко С.І.,Мадар К.В.. Мельницький А.І.. Мазуренко А.М.. 
Дигарьов О.В., Целік Д.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно



законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», знань інстукцій з
охорони праці в обсязі виконуваних робіт, протокол № 1 від 25.01.19 р._______________________

Робітники Чміль О.Д.. Антипенко С.І.Мадар К.В.. Мельницький А.І.. Мазуренко А.М.. 
Пигарьов Q.B.. Иелік Д.М.пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
обсязі виконуваних робіт, протокол № 2 від 29.01.19 р._____________________________________

Переглянуті та введені в дію інструкції з охорони праці . Наказ № 15 від 09.01.19 p.. за 
професіями та видами робіт, в тому числі інструкція:№ 2 для електрогазозварника. № 4 з 
охорони праці під час виконання робіт на висоті.. №8 для бетоняра. №10 для слюсаря по 
ремонту і налагодженню технологічного обладнання. № 13 для стропальника. № 15 при роботі в 
замкнутому просторі ,№ 16 работі з електрофіцірованим інструментом та пристроями .№ 11 з
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.______________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпекі та охорони праці : 
журнали з охорони праці та пожежної безпеки, які ведуться на підприємстві та затверджени
директорм пі;іпрпємства.

Перелик жупііалів: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструкцій с питань 
охорони праці; Журнал протоколів перевірки знань; Журнал обліку робіт по нарядам та
розпоряджанням._____________ _________________________________________________________

В наявності і-;еобхідна експлуатаційна документація _______________________________________

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забеспечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індівідуального захісту» та наказу № 20 від 
09.01.19 р.працівники підпріємства забеспечені спецодягом:комбінезон.боти шкіряни. каскі 
■рукавіни комбіновані, респіратори газопилозахісни. окуляри захістни. спецвзуттям. Монтажні 
пояса, несучі та страхувальні канатиг, карабіни сталеві, лампа типу ЛБВК. газоаналізатор, 
протигази Г1Ш-1, випрямляч дуговий ВДИ-280, та іншими засобами індівідуального захісту. 
Засоби індівідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів
індівідуального захісту.затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.08 р.___________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Перелік наявної нормативно-технічної документації_______________________________________
Закон України "Про охорону праці”;_____________________________________________________
Закон України “Про пожежну безпеку”; _________________________________________________
Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”;_______________________________________
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 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці;________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці;_____________ ____________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13. Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями;_______________
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;___________________________________
НПАОП 28.52-1.04-86 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при
електрозварювальних роботах; ____________________________________________________
НПАОП 0.0' - 1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під
тиском



/ “

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;__________________________
НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві;_________________________________________
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві ШБШ»:________________ ___________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;_______________
та інша навчально-методична документація. На підпріємстві обладнаний кабінет з охорони 
праці. Матсриально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки._______________ ___________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

у ___________  Чистіков Ю.А.
(підпис) (ініціали та прізвище)

2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб єктів господарювання у територіальному органі 

Держпраці 20х^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.


