
Центр надання адмінісгративннх послуг 
и.Днііі|м

ДЕКЛАРАЦІЯ -------- І  О KDI2019
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:________Товариство з обмеженою відповідальністю____________ __
________________“Виробниче пі лпри€МСТВо”Д Д К ”______________________________________________

( для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000. м. Дніпро. вул.Філософська, буд.11 А. кв.2. ЄДРПОУ 42560878 директор —  Донецький 

Олександр Іванович, тел. +380503204483___________________________________________________
місцезнаходження, код, згідно з ЄДРПОУ прізвище, ім я та по батькові, серія і номер телефону

ddk2018@,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:
Дніпропетровська область, м. Дніпро. вул.Ударників. 21 .___________________________________
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
Договор страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно

(найменування страхової компанії,
відшкодування наслідків______ можливої шкоди - відсутній________________________ ,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____ _______________________не проводився__________________________________________

(дата проведення аудиту
____________________ Я. Донецький Олександр_________ Іванович___________ ,

прізвище, ім я та по батькові,керівника юридичної служби

або фізичної особи-підприємця)
цією декларацією підтведжую відповідність матеріально- технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки:

_____________________ зварювальні роботи^_________
(найменування видів робіт

Загальна кількість робочих місць -5 (н ять), у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

виникнення травм —  З (три), устаткування підвишеної небезпеки, зварювальний апарат
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за нявності)

.інверторний ММА-250Р “Єдон” Україна . іспит 12 .I I .2018р.._________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Загальна кількість будівельних споруд в аренді-2 (за договором оренди) приміщення
виконуються та /або експлуатуються (застосовуються) без отримання
виробничої дільниці за адресою, м. Дніпро, вул. Ударників. 27. приміщення офісне за
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у  тому числі тих,
адресою, м. Дніпро, вул. Ф ілософська б. Н А . кв.2. кількість структурних підрозділів - І.

на яких існує підвищений ризик виникненнятравм, будівель г споруд (приміщень), виробничих об єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІНШ І відомості: у ТОВ “Виробниче підприємство “ЛЛК” діє система управління охороною

(прізвище, ім я та по батькові осіб, які відповідають
праці: Положення про систему управління охороною праці. “Положення про порядок



за дотриманням вгшог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
проведення навчанння і перевірки знань з питань охорони праці”, затверджені наказом

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
директора № 4 від 03.12.2018р.. Згідно ст. 13 Закону України “про охорону праці” на ТОВ

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту
“Виробниче підприємство “ДДК” розроблені та введені в дію відповідні положення,

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
посадові інструкції на керівника, інженерно-технічних працівників, інструкції з охорони праці 

на проіфесії та види робіт та інша нормативна документація з дотримання вимог та з 
урахуванням специфіки підприємства.
Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється, відповідно, до “Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці ТОВ “Виробниче підприємство “ДДК”. яке розроблене 
на основі типового з урахуванням специфіки підприємства. Проходження вступного та 
первинного інструктажів фіксується у журналах реєстрації інструктажів.
Наказом № 9 від 10.12.2018р. Призначена комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
працівників підприємства. До складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці входять: 
директор, начальник дільниці, та уповноважена особа, які пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, а саме:
Директор. Донецький О.І. пройшов перевірку знань з питань охорони праці у комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області. НВЦ “Професійна безпека” 23.11.2018р. 
пр.№ 81-1021-18. перевірку знань у комісії головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області ДП ДПКК “М оноліт” : з “Правил охорони праці в металургійній 
промисловості” . ”Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії” 11.01.2019р.. пр. №01. перевірку знань з питань пожежної безпеки 
19.11.2018р. пр.№  1372. “Правил безпеки систем газопостачання” 16.11.2018р.. пр. №1351. 
“Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” 23.11.2018р. 
№1498. “Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” 16.11.2018р. 
№ 1389. з “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил будови 
електроустановок”. “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”. (ІУгр.) 
14.11.2018р.
Начальник дільниці. Ткаченко К.М.. пройшов перевірку знань з питань охорони праці у комісії 
головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ДП ДПКК “Моноліт” : 
16.11.2018р. пр.№ 1387. перевірку знань з “Правил охорони праці в металургійній 
промисловості”. ”Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії” 11.01.2019р.. пр. №01. перевірку знань з питань пожежної безпеки 
19.11.2018р. п р .№  1372. “Правил безпеки систем газопостачання” 16.11.2018р.. пр. №1351. 
“Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” 23.11.2018р. 
№ 1498. “Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями” 16.11.2018р. 
№1389. з “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил будови 
електроустановок”. “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”. (ІУгр.) 
14.11.2018р.
Уповноважена особа. Домченко В.О. пройшов перевірку знань з питань охорони праці у 
комісії головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ДП ДПКК “Моноліт” 
18.01.2019р. пр.№32. перевірку знань з “Правил охорони праці в металургійній 
промисловості”. ”Правил охорони праці піл час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії” 11.01.2019р.. пр. №02. перевірку знань з питань пожежної безпеки 
19.11.2018р. пр.№ 1373. “Правил безпеки систем газопостачання” 22.01.2019р.. пр. №71. 
“Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” 12.02.2019р. 
№119. “Правил ОХОРОНИ праці під час роботи з інструментами та пристроями” 08.02.2019р. 
№113. з “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил будови 
електроустановок”. “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”.('ІІ1гр.') 
13.02.2019р.
На підставі наказу № 01 від 03.12.2018р. функції відповідальної особи, за дотримання 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки виконує директор. Донецький
O L



На підставі наказу №  02 від 03.12.2018р. функції відповідальної особи, за дотримання “Правил 
пожежної безпеки” виконує директор. Донецький О.І..
На підставі наказу № 24 від 22.01.2019р. призначено майстра. Домченко В.О.. особою, 
відповідальною за безпечне виконання зварювальних робіт та за зберігання
балонів.________________________ ___________________________________________________________
Електрогазозварник. Ткаченко К.М.. отримав професію електрогазозварник. ТОВ ПНП 
“Коксохімтепломонтаж”. має посвідчення зварника (газового зварювання) № 35-ДН-58 від 
26.03.2019р. (ручного дугового зварювання №34-ДН-58 від 26.03.2019р.. пройшов перевірку 
знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ДП ДНКК 
“Моноліт”, має посвідчення електрогазозварника З р. №101998 . видане 17.01.2019р.. протокол 
кваліфікаційної комісії №36.
По товариству наказом №4 від 03.12.2018р. введено в дію 26 інструкцій з охорони праці та 
пожежної безпеки, серед яких: “загальнооб ектова інструкція про заходи пожежної безпеки 
№3. інструкція з охорони праці електрозварювальника №4. інструкція з охорони праці 
газозварювальника №5. інструкція з охорони нраці при виконанні електрогазозварювальних 
робіт №6. інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування 
балонів №8. та інші.
Інструктажі з питань охорони праці працівників товариства проводяться не рідше 1 раз на З 
місяці та фіксуються в журналі реєстрації інструктажів. Працівникі віконують роботи, згідно 
інструкцій з охорони праці, при цьому, дотримуються норм та вимог охорони праці та 
промислової безпеки.
Згідно наказу №12 від 10.12.2018р. працівники товариства забезпечені спецодягом та ішими 
асобами індивідуального захисту:Костюм зварника, щиток захисний, черевики шкіряні, 
рукавиці брезентові, рукавипі-краги. каска захиснаокуляри захисні, тощо.
Під час виконання робіт використовується обладнання та інструменти: Зварювальний апарат 

інверторний ММА-250Р “Єдон”. оносвідчення 12.11.2018р.. Резак типу РПМ “Донмет” 502, 
опосвідчення 17.12.2018р.. які відповідають вимогам законодавства, та експлуатаційна 
документація.
В наявності експлуатаційна документація, інструкція з охорони праці при виконанні 
електрогазозварювальних робіт, інструкція з охорони праці електрозварювальника, інструкція 
з охорони праці газозварювальника. нормативно-правові акти з охорони праці. НПАОП 0.00- 
1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”, НПАОП 0.00-1.16-96“ Правила атестації 
зварників”, НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском”, НПАОП 40.1-1.01-97 “Правила безпечної експлуатації 
електроустановок”, НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”. В наявності куточок з охорони праці, інформаційні плакати, розроблені програми 
навчання, білети для перевірки знань з питань охорони праці. Нормативна правова база 
постійно оновлюється за допомогою інтернету. Матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпді;д^^ ^ ^ ^ ^ в і д а є  законодавству з питань охорони праці та промислової

Донецький о.І.

Декларація з а р е є с т ^ ^ й ^ ^ 0 ^ п а л і  обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці
“ 2 0 х ^ .  №

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 планика 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,”


