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ДЕКЛАРАЦІЯ | ч— "-----Н  КВІ 2010— 20- р
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛІОС ЛТД"_____________________
_______ 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 2/81___________

місцезнаходження,

____________________________ код ЄДРПОУ 20262995____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

керівник - директор Бела Олена Володимирівна
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел.моб.(067) 630-23-48, тел. (056) 490-15-53, helioswater@ukr.net__________
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;

_____на території Дніпропетровської області та згідно укладених договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, яка може 

бути задіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких мо
же призвести до аварій і санітарно-епідеміологічного характеру від 01.04.2019р.
№ 21/8449/306, укладений з ПрАТ «Страхова компанія «Універсальний поліс». 
Термін дії до 01.04.2020р.

(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,  Бела Олена Володимирівна
(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, устаткування підвищеної небезпеки: - зберігання 
балонів із зрідженим газом (діоксид вуглецю), (п. 18 додатку 6 до Порядку).___________

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

-роботи, що виконуються на висоти понад 1 .Зметра.

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Нежитлове приміщення розташоване за адресою: 50013. Дніпропетровська область.

будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів

_________________________ м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького. 20 А________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Бела О.В. пройшла навчання та перевірку знань з______
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Загального курсу з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

електробезпеки, пожежної безпеки в TOB "Навчально - курсовий центр "Моноліт" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 07.11.2018 № 11/32)._______________________________

Наказом по підприємству від 25.01.2019 № 250119-1 створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці. Голова комісії - директор TOB "ГЕЛІОС ЛТД" Бела О.В. 
та члени комісії: начальник виробництва Медведєва В.А.. енергетик дільниці Бєлий С.В., 
адміністратор Михаць Н.М.
Голова комісії: директор ТОВ "ГЕЛІОС ЛТД" Бела О.В. пройшла навчання: з Загального 
курсу з охорони праці. гігієнипраці. надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "Навчально - курсовий центр 
"Моноліт" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.11.2018 № 11/32): з питань пожежної 
безпеки в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці учбового закладу, посвідчення від 07.11.2018 №
14517).
Члени комісії: 1) начальник виробництва Медведєва В.А. пройшов навчання: з Загального 
курсу з охорони праці. гігієни праці. надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "Навчально - курсовий центр 
"Моноліт" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.11.2018 № 11/32): з питань пожежної 
безпеки в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці учбового закладу, посвідчення від 07.11.2018 №
14518) . 
2) енергетик дільниці Бєлий С.В. пройшов навчання: з Загального курсу з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань в комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.02.2019 
№2/82-1): з "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском" в ТОВ "Навчально - курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 19.02.2019 №2/82-1): з "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів" в ДП "HKK "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань від 19.02.2019 №2/82-1). III група з 
електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В: з питань пожежної
безпеки в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань в комісії з
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перевірки знань з питань охорони праці учбового закладу, посвідчення від 23.01.2019 № 
578).________________________________________________
3) адміністратор Михаць Н.М. пройшов навчання: з Загального курсу з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ДП "Західний експертно-технічний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Львівській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
24.11.2017 № 01-412/Д); з Закону України «Про охорону праці» (ЗОП); Трудового 
законодавства. Кодекс законів про працю (КзпП); Кодекс цивільного захисту України 
(КЦЗУ); Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014; Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, яке спричинило втрату працездатності» 
(ЗУДСС); ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; Правил безпеки систем 
газопостачання» (НІІАОП 0.00-1.76-15); «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» ШГІАОІ1 0.00-1.62-12); «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87); «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); 
«Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі» (НПАОП 52.0-1.01-96); 
«Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (НПАОП 
0.001.01-07); «Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» 
(НПАОП 0.00-1.08-94); «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском» (НПАОП 0.00-1.26-96);

Наказом по підприємству від 25.01.2019 № 250119-1 переглянуто та затверджено 
"Положення про систему управління охороною праці", "Положення про службу охорони 
праці", "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці". "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" наказ по підприємству 
№ 280119-1 від 28.01.2019; Положення про роботу уповноважених найманими 
працівниками осіб з охорони праці"._________________________

Наказом від 10.01.2019 №7 призначено відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства на об'єктах підприємства менеджера Тимофєєву Л.В, 
яка пройшла навчання з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в 
ДП "НКК "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області_____протокол
засідання комісії з перевірки знань від 06.02.2019 № 2/43), IV група з електробезпеки і 
допуск до роботи в електроустановках до 1000 В. посвідчення від 25.05.2016р. №
004299.______________________________________________________
_____Наказом від 10.01.2019 № 7 призначено відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію обладнання під тиском адміністратор Михаць Н.М.. який пройшов навчання 
з Загального курсу з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ДП "Західний експертно-технічний центр 
Держпраці" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Львівській області (витяг з протоколу засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 24.11.2017 № 01-412/Д); з "Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ДП "Західний експертно- 
технічний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Львівській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.11.2017 № 01-
412/Д)
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Ha TOB «Геліос ЛТ7Т». згідно штатного розкладу, не передбачена служба з охорони праці; 
відповідальними є директор ТОВ «Геліос ЛТД» Бела О.В. та начальник виробництва 
Медведєва В .А. що пройшли навчання: з Загального курсу з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ 
"Навчально - курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
07.11.2018 № 11/32)._____________________________________________________________

наявність служби охорони праці.
Робітники підприємства згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і 
пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань 
робітників з питань охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно- 
правових актів з охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших 
відповідних Правил та за інструкціями з охорони праці, що діють на підприємстві 
пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними
роботи.________________________________________________________________________

Переглянуто та затверджено директором підприємства ТОВ "ГЕЛІОС ЛТД"_____
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

від 25.01.2019 інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на 
професії, в тому числі для завідувача виробничою лабораторією, налагоджувальника 
технологічного устаткування: при роботі з прекурсорами; при обслуговуванні посудин, 
що працюють під тиском; при роботі з обслуговування автоклавів; при обслуговуванні
механічних та автоматичних ліній.________________________________________________

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог 
чинного законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці". "Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки". "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці". ___________________________________________________________

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
експлуатаційної документації

та. що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та 
інструкції з експлуатації на установку сатурувальну "САУ-030", заводський № 680. країна 
виробник -  Україна; розливна машина "P03MA-020", заводський № 679. країна виробник 
-  Україна; закупорювальна машина "УКМА-030", заводський № 681. країна виробник -  
Україна; етикетувальна машина "ЕТМА 3212". заводський № 118. країна виробник -  
Україна; машина пакувальна "ТЕРМО-ПАК ТР-АЛ1-050-0400". заводський № 855. країна 
виробник -  Україна; лінія по обробці поліетиленових бутлів (20л) та розливу питної води 
"ULTRA 200 BOTTLING SYSTEM", заводський № 58082297. країна виробник - США; 
роботи по вимірюванню опору розтікання на основних заземлювачах і заземленням 
магістралей і устатковання, вимірювання опору ізоляції кабелів вводу та силової 
електромережі проводяться електротехнічною лабораторією AT "ДТЕК Дніпровські 
електромережі" протоколи: № №324/4(20.01,2019р.). №324/3(30.10.2018р.). 
№324/2(30.10.2018р.). №324/1(30.10.2018р.). №411/1(16.01.2019р.). №411/2(30.10.2018р.). 
№411/3(30.10.2018р.).№410/1(16.01.2019р.).№410/2(30.10.2018р.).№410/3(30.10.2018р.). 
_____Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та

засобів індивідуального захисту
засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення 
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту" (комплектом робочого спецодягу, 
спецвзуттям: захисні ботики утепленні, ботики робочі, робочими рукавички, захисними 
окулярами). Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування.
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ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників._______________________
_____ТОВ "ГЕЛІОС ЛТД" забезпечено нормативно - правовою______________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення
документацією: Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48). НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони 
праці під час час експлуатації обладнання, що працює під тиском" НПАОП 0.00-7.11-12 
"Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників". 
НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці". НПАОП 0.00-4.15- 
98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів
з питань охорони праці". НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", 
НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту", НПАОП 10.1- 
1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів". НАПБ А.01.001-2014 "Правила
пожежної безпеки в Україні". ___________________________________ ___
_____У ТОВ "ГЕЛІОС ЛТД" є куточок з охорони праці, оснащений: комп'ютерами,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, 
методичною і повідковою літературою, навчальними програмами, програмним 
забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони
праці, перевірки знань з питань охорони праці._____________________________________
_____Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці і промислової безпеки під час виконання роботи, яка декларується._____________

Ä ? 20 Х/р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єкті 
територіальному органі Держпраці -/У' 20<5ф.

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, устаткування 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 господарювання

О.В. Бела
(ініціали та прізвище)


