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ДЕКЛАРАЦІЯ ] 1Г - Г
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам за к о н о д а в с іш ТііИ'іань

охорони нраці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Водолазно-будівельна
компанія «Технодайв»__________________________________________________________________ _

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________________ 49000,Дніпропетровська обл., м.Дніпро, просп.Слобожанський 85, кв.59______
місцезнаходження

__________________________________ Код за ЄДРПОУ: 38928521________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

______ Директор Лагутенко Артем Сергійович, Тел. (067) 926-77-77, email, td@technodive.com.ua
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;

Роботи виконуюються згідно договорів підряду на об’єктах Замовника на території України
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
______________________ договір страхування не укладався___________________________________

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

________________________________________ не проводився_____________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Лагутенко Артем Сергійович
(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.Водолазні роботи___________________________________________________________________________

(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 таУабо 

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

___________________Кількість робочих місць -  5, в тому числі тих, на яких існує підвищенний ризик
виникнення травм  -  3._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
Офісне приміщення, що знаходиться за адресою м.Дніпро, просп.Слобож анський 85, кв.59 

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

mailto:td@technodive.com.ua


у

та складське приміщення, що знаходиться за адресою м.Дніпро, вул. АртельнаЛО _______________________________________

Інші відомості:

На ТОВ «ВБК «Технодайв» наказом М 4 від 24.03.2014 р. функції служ би охорони прані директор
Лагутенко А.С. поклав на себе._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор Лагутенко Арт ем Сергійович, пройшов відповідне навчання з курсу «Охорона праці» у
ТОВ СУНП _____________________________ «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», а перевірку знань -  комісією
Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області (Протокол М 7 __________________________ від
12.05.2016р.)

Також Лагутенко А.С.; пройшов навчання з правил будови і безпечної експлуатації посудин,
що працюють під тиском Н П АОП  0.00-1.59-87 у ТОВ «Учбовий ___________________________

комбінат «Дніпробуд», а перевірку знань -  комісією Головного управління Держ праці у 
Дніпропетровській області, навчання з питань пож еж ної безпеки у приватному
підприємстві «Кріол», протокол М І 57 від 22.12.2016 р._____________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом від 02.06.2015 р. М іроничева Ігоря Вікторовича призначено начальником виробничого 
відділу. М іроничев І.В.. пройшов навчання з питань пож еж ної безпеки в приватному 
підприємстві «Кріол», протокол № 157 від 22.12.2016 p.; також  М іроничев І.В. допущений  
до роботи в електроустановках напругою до та вище 1000 В (навчання у Д П  «Придніпровський  
«ЕТЦ» перевірка знань комісією Головного управління Держ праці у Дніпропетровській  
області, протокол № 220 від 14.12.2016 p.)._______________________________________________________________________________________________________________________________________

Міроничеву І.В. було присвоєно кваліфікаційний рівень з робітничих професій  -  водолаз_____________________

(Свідоцтво № 86-06-12 від 28.09.2012 р. від Київської М орської школи ТСОУ), водолазна книжка 
№ 75 від 01.10.2012 p.). Кваліфікаційний рівень  -  водолаз 1-го класа І-П групи  спеціалізації.__________________

Міроничев І.В. м ає Сертифікат відповідності № 275.07 від 11.03.2016 р (дійсний до 11.03.2021 р.) 
від ТОВ Науково-технічний центр «Січ Серт»;____________________________________________________________________________________________________________________________________

Свідоцтво про допуск водолаза від 24.01.2019 р. (Регістр Судноплавства України) до водолазного 
обстеження гідротехнічних споруд; Свідоцтво про допуск водолаза від 19.02.2019 р. (Регістр 
Судноплавства України) до водолазного обстеження і ремонту підводної частини корпусів суден 
та інших плавучих споруд на плаву._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протоколом № 150-18 від 19.12.2018 р. Міроничев І.В. отримав Свідоцтво про допуск водолаза 
згідно з перевіркою знань водолазною кваліфікаційною комісією К иєвськоїм орської школи ТСО 
України.___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протоколом Жо49-18 від 25.05.2018 р. М іроничев І.В. отримав допуск до водолазних спусків на 
глибину, встановлену В М К  і виконанню водолазних робіт згідно протоколу._________________________________________________________

Протоколом № 50-18 від 25.05.2018 р. М іроничев І.В. отримав допуск до керівництва _________________________________

водолазними роботами, я к і не п ов’язані з експериментальними спусками та освоюванням нової 
техніки._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протоколом JSq51-18 від 25.05.2018 р. М іроничев І.В. отримав допуск до медичного забезпечення 
водолазних спусків в усіх типах водолазного спорядження на глибині до 12 м  (в барокамері до 100 
м.).____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Міроничев І.В. м ає посвідчення судноводія малого/маломірного судна (№001469/03 від 18.10.2016 
eJi____________________________________________________________________________________________________



Міроничев LB. здобув кваліфікацію М агістра за спеціальністю «Будівництво та цивільна_____________________

інженерія» (Диплом М 18 № 129339 від 31.12.2018 у.) у Держ авному вищому навчальному закладі 
«Придніпровська держ авна академія будівництва та архітектури».______________________________________________________________________________

Кийко Давиду Варламовичу було присвоєно кваліфікаційний рівень -  водолаз 3-го класа III групи
спеціалізації (посвідчення 12СВ№ 754244 від 06.04.2016 p.; водолазна книж ка № 15-16 від________________________

06.04.2016 р.__________________________________________
Протоколом № 150-18 від 19.12.2018 р. Кийко Д.В. отримав Свідоцтво про допуск водолаза згідно 
з перевіркою знань водолазною кваліфікаційною комісією К иєвськоїм орської школи ТСО України.

Протоколом № 49-18 від 25.05.2018 р. Кийко Д.В. отримав допуск до водолазних спусків на__________________

глибину, встановлену В М К  і виконанню водолазних робіт згідно протоколу._________________________________________________________

Кийко Д.В. м ає Свідоцтво про допуск водолаза від 24.01.2019 р. (Регістр Судноплавства України) 
до водолазного обстеж ення і ремонту підводної частини гідротехнічних споруд;__________________________________________

Свідоцтво про допуск водолаза від 19.02.2019 р. (Регістр Судноплавства України) до водолазного 
обстеження і ремонту підводної частини корпусів суден та інших плавучих споруд на плаву.

Па ТОВ «ВБК «Технодайв» в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання,
в тому числі на те, що використовується при виконанні робіт підвиш еної небезпеки.______________________________

Працівники ТОВ «ВБК «Технодайв» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту
в повному обсязі відповідно до П П АО П  0.00-4.01-08 «Положення про порядок _____________________________________________________

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами __________________

індивідуального захисту».  ____________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Інженером з охорони праці на ТОВ «ВБК «Технодайв» Наказом № 3 від 24.04.2019 р. призначено 
Міроничева Ігоря Вікторовича (Витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці № 2.04-190П  від 23.04.2019 p.: посвідчення № 73.04/190П .)_________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Па ТОВ «ВБК «Технодайв» у наявності Система управління охороною праці:_____________________________________________________

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;____________________________________________________

інструкції по медичному забезпеченню водолазів;_______________________________________________________________________________________________________________________________

журнал медичного забезпечення водолазів;
інструкції по забезпеченню водолазних робіт.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Підприємство м ає навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі:_________________________________________________________________________________________________________ __

1. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(ППАОП 0.00-4.12-05), Паказ Держ авного комітету України з нагляду за охороною праці 
26.01.2005 №15, Зареєстровано в М іністерстві юстиції України 1 5 лютого 2005 р. за №231/10511;
2.Типове положення про служ бу охорони праці______________________________________________________________________________________________________________________________________

(ППАОП 0.00-4.35-04), Затвердж ено Наказом Держ наглядохоронпраці України 15.11.2004 №2255,
Зареєстровано в М ініст ерстві ю ст иції України 1.12.2004 р. за _____________________________________________________________________________________________

№21526/10125._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони прані 
та промислової безі

н ор м ат и в ^  еріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

24 квітня 2019 р. \-

Лагутенко А.С.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 / ^ .  №

' - у

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 прийнятгя та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


