
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази в 

законодавства з питань охорони ирац

Цвигр надаши адміністраттаиих послуг 
м. Дніпра

"— .. П7ТРА2019 і

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕХНОМАШ», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

вулиця Комбрига Петрова, будинок 5. код ЄДРПОУ -  32434284.
(для юридичної осоон: найменування юридичгюї осоои. місцезнаходження, код згідно з Ь'ДІ'110У,

керівник -директор Раєва Олена Вячеславівна, тел. +38067 635 54 06
прізвище, ім'я та но батькові керівника, номер телефону, іелефакеу, адреса елеісіронної нош іи; 

для фізичної особи -  піднрисмця: прізвище, їм я та по Ьатькові. серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, рсєстраціГіний номер оолікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, а;ірсса електронної пошти

місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  м. Дніпро та Дніпропетровська область на 
об’єктах Замовників згідно укладених договорів.______

Місце виконання рооїт підвищеної неое:шеки 

“ “ та/аОо експлуатації (застосування)маіііин, механізмів, устатковаиня підвиїцсної нсОсзпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(ііаііменуваніїя страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.______________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Расва Олена Вячеславівна, директор,
(прізвище, ім'я га по батькові керівника юридичної особи або фізичної осоЬи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко- 
вання підвищеної небезпеки:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи верхолазні.
- Зварювальні роботи. ____________________

(найменування виду робіт нідвишеної неоезнеки 

та/або машин, механізмів, устатковання ньчвиїпсної небезпеки, тин або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна

походження, ЯКІ виконуються тії/аоо експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

На пі дприємстві працюють 15 (п’ятнадцять) осіб, з них на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  7 (сім) осіб. _________ ^ ___________________________

кількість робочих місць, утом у ЧИСЛІ тих на яких існус підвищений ризик випнкнення Т|-)авм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова. 5 (дого
вір суборенди нежитлового приміщення №09-12-15 від 09.12.2015 p.. укладениіі із ТОВ «Адрес- 
Центр Моноліт»). Складські та виробничі приміщення розташовані за адресою: Дніпропетров- 
ська обл.. м. Кам'янське. вул. Чайковського. З В (договір оренди №2 від 03.12.2012 p.. укладе
ний із ПП Луць П.М.).

Роботи виконуються на об'єктах замовників відповідно до договорів надання послуг.
будівель 1 споруд (приміщень), вироОничих оо'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості;
Наказом №0П-15 від 16.04.2019 р. відповідальною особою за організацію та безпечне виконан
ня зварювальних робіт призначено виконроба Кучерука О.С.
Наказом №0П-16 від 17.04.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на ви
соті та верхолазних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено виконроба Кучерука О.С.

На підприємстві переглянута комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
16.04.2019 РОКУ №0П-13. члени якої: директор Раєва О.В.. начальник дільниці Радченко С.О.. 
виконроб Кучерук О.С. Працівники пройшли навчання та перевірку знань:
> Директор Раєва О.В. пройшла навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Ма
каров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
згідно чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілак
тики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нешасно- 
го випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з прото
колу №1.04-190П від 03.04.2019 р. Посвідчення №71.04/19 ОП.
> Начальник дільниці Радченко С.О.. виконроб Кучерук О.С. пройшли навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства України про охорону праці. Ос
новні положення Закону України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство України про 
працю. Виписка з протоколу №122 від 08.04.2019 р. Посвідчення №03345. №03346.
> Директор Раєва О.В.. начальник дільниці Радченко С.О.. виконроб Кучерук О.С. пройш
ли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Голо
вного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Виписка з протоколу 
№109 від 01.04.2019 р. Посвідчення №03027. №03028. №03029.
> Директор Раєва О.В., начальник дільниці Радченко С.О.. виконроб Кучерук О.С. пройш
ли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Голо
вного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ППАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Виписка з протоколу 
№116 від 04.04.2019 р. Посвідчення №03182. №03183. №03184.
> Директор Раєва О.В.. начальник дільниці Радченко С.О.. виконроб Кучерук О.С. пройш
ли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Голо
вного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про працю: 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки. 4 
група з електробезпеки до 1000 В. Виписка з протоколу №125 від 09.04.2019 р. Посвідчення 
№03423. №03424. №03425.
> Директор Раєва О.В., начальник дільниці Радченко С.О.. виконроб Кучерук О.С. пройш
ли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Голо
вного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». Виписка з протоколу №119 від 05.04.2019 р. 
Посвідчення №03266. №03267. №03268.
> Директор Раєва О.В.. начальник дільниці Радченко С.О.. виконроб Кучерук О.С. пройш
ли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Голо
вного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 45.2-7.02-12 «Охоро- 
на праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009). Виписка з протоколу №115 
від 04.04.2019 р. Посвідчення №03152. №03153. №03154.

(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які віш ю відаю іь. за доірнманним вимог законодавс іва з ііи іань охорони праці іа  промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 ЗУ «Про охорону праці» наказом №0П-1 
від 12.04.19 р. переглянута служба охорони праці. Функції служби охорони праці підприємства 
покладаються на начальника дільниці Радченко С.О. ________________________________ __

наявністю служби охорони праці.

Верхолаз Хлівецький О.Г. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  верхолаз 6 розряду. Посвідчення 
№01945 від 30.11.2016 р.
Верхолаз Джепа І.О. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  верхолаз 6 розряду. Посвідчення 
№01944 від 30.11.2016 р.
Електрогазозварник Арсенюк А.В. -  ДТСП м. Дніпропетровськ за кваліфікацією -  електрогазо-
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з
зварник 6 розряду. Посвідчення №11896213 від 25.06.1999 р.
Електрогазозварник Арсенюк А.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповід
ності з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 
19.04.96 за №61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтенломонтаж» згідно ДСТУ- 
НБВ.2.5-66:2012. ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012. СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. НПЛОП 
0.00-1.11-98. НПЛОП 0.00-1.59-87. Допущений до ручного дугового зварювання покритим еле
ктродом. газового зварювання сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій, технологічного 
обладнання і технологічних трубопроводів, зовнішніх мереж і споруджень водопостачання та 
каналізації, теплових мереж, трубопроводів пари і гарячої води, посудин, що прягцоють під тис
ком. Протоколи №51. №52 від 01.03.2018 р. Посвідчення №50-ДН-58. №51-ДН-58. чинні до 
01.03.2020 р.
Електрозварник Когут В.В. -  ВАТ «Дніпроа:ют» за професією - електрозварник. Посвідчення 
№ДН49/73-Р115 від 21.12.2010р.
Електрозварник Когут В.В. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з 
Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за 
№61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно ДСТУ-НБВ.2.5-66:2012. 
ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012. СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. НПАОП 0.00-1.11-98. ППА- 
ОП 0.00-1.59-87. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, 
несучих і огороджуючих конструкцій, технологічного обладнання і технологічних трубопрово
дів, зовнішніх мереж і споруджень водопостачання та каналізації, теплових мереж, трубопрово
дів пари і гарячої води, посудин, що працюють під тиском. Протокол №50 від 01.03.2018 р. По- 
свідчення №49-ДП-58. чинне до 01.03.2020 р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», перегляну
то. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці (наказом №0П-2 від 12.04.2019 p.):
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

(наказом №0П-2 від 12.04.2019 р.)
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ

ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №0П-2 від 12.04.2019 р. перегля
нуто. затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОЩ на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Відповідальними особами за ведення:

«Журнал обліку та випробування поясів та пристосувань».
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».
«Журнал огляду риштувань підмостей».
«Журнал протоколів перевірки знань».
«Журнал обліку видачі наряд-допусків».
«Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань».
«Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313». призначено началь

ника дільниці Радченко С.О.
Наказом №Я-1 від 11.04.2019 р. затверджено та введено в дію систему управління якістю вико
нання будівельно-монтажних робіт, яка відповідає нормам та положенням ДСТУ-ISO 9000-2001 
Наказом №0П-6 від 15.04.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт.

Робітники підприємства проходять навчання та перевірку знань, що підтверджується 
протоколами від 19.04.2019р. №№01. 02, комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 
«ТЕХНОМАШ»: (Закону України «Про охорону праці». «Про загальнообов‘язкове державне 
соціальне страхування». «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них но- 
рмативно-правових актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт, інструкцій з охорони пра
ці за професіями та видами робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації елект
роустановок споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил 
пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». ДКН 
В.2.5-20-2001 «Газопостачання», НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у



будівництві» ШБН А.3.2-2-2009). відповідні інструктажі з охорони праці. Наказом №0П-6 від
15.04.2019 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями 
та видами робіт: Інструкція вступного інструктажу з охорони праці, техніки безпеки: Інструкція 
з пожежної безпеки: Інструкція з ОП по наданню першої допомоги при нещасних випадках. Ін
струкція з ОП при виконанні робіт на висоті: Інструкція з ОП при виконанні робіт на драбинах: 
Інструкція з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках: Інструкція з ОП для верхола
за. Інструкція з ОП для електрогазозварника. Інструкція з ОП для газозварни-
ка.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони пращ, експлуаіанійної докчм еніаш ї.

Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ від 15.04.2019р. В 
наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що викорис
товується при виконанні робіт підвишеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуа
тації на: пояси запобіжні універсальні зі стропом- 2 одиниці, драбина універсальна Світязь 
Зх9сх.. риштування будівельні).
Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання:

- Драбина універсальна Світязь Зх9сх.
- Пояс запобіжний універсальний 1 ПЛ-К2. зав. №035746. №035748. 2009 р. в.. Україна.
- Риштування будівельні сталеві. 60 м2. 2009 р. в.. Україна.
- Зварювальна мультисистемна ВДС/ПДГ-207. 2009 р. в.. Україна.
- Полуавтомат зварювальний ПДГО-506 УЗ. Україна.
- Випрямляч дуговий інверторний ВДИ-280 «Проби». 2011 р. в., Україна.
- Зварювальний універсальний випрямляч/полуавтомат ВДУ/ПДГУ 207 Патриот. Україна.
- Випрямляч зварювальний ВД-306С1. 2012 р. в.. Україна.
- Монтажна пилка МТ242. 2010 р. в.. Японія.
- Карабін сталевий Ranger -  4 од.
- Несучий та страхувальний канат -  2 комплекти.
- Сидіння -  1 од.
- Зачіплювач тросовий -  2 од.
- Рятувальні мотузки -  З од.

Обладнання та устатковання для виконання робіт на висоті (пояси запобіжні універсаль
ні зі стропом- 2 одиниці, драбина універсальна Світязь Зх9сх.. риштування будівельні) пройш
ли випробування статичним та динамічним навантаженням комісією підприємства -  акт від
17.04.2019 р.

Працівники ТОВ «ТЕХНОМАШ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі згідно НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального за
хисту». що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та про
водиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробни
ків._____________________________________

tacooiB підивідуального захисту.

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових 
актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ. СОУ. СТП тощо), будівельних норм і правил 
(СНиП. ДЕН, в е н . ВБН тощо) та технічної документації підприємства складає понад 20 видань 
у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд поповнюється, зберігаєть
ся та актуалізується.

Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки 
та охорони праці (Закон України «Про обпекти підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 0.00- 
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН А.3.2-2-2009). 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систе.м газопостачання». ДБН В.2.5-20-2001 «Газопо
стачання». Положещія про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення 
про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення
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навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення 
про комісію з питань охорони праці підприємства. ЬіПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розро
бку інструкцій з охорони праці. НГТАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження 
власником нормативних актів, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомо
сті стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, та інші.__________

нормативно-правової та матеріально-технічної Оа:ш

На підприємстві організовано і проводиться попередній (при прийнятті на роботу) та пе
ріодичний (на протязі трудової діяльності) медичні огляди працівників. Заключний акт за ре
зультатами періодичного медичного огляду працівників підприємства від 29.10.2018 р. КЗ 
«Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8».

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОМАШ». Ліцензії Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України Серія АЕ №639139 від 16.02.2015 р. (строк дії -  до 16.02.2020 р.) на здійснен
ня господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «ТЕХНОМАШ» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробни
чих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки виливу шкідливих вироб
ничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки. Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників 
забезпечують додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової 
безпеки під час виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки.

навчшіьно-мстодичного заосзпсчення)

О.В. Расва
(ініша.іи та прізвище)

« 25 » квітня 2019 р. р

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « ^ 2019 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


