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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НВФ «СПЕИРЕМТЕХНОЛОГІЯ»____________________________________________________ _ '

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51938 Дніпропетровська обл. м. Кам’янське вул. Матросова,19 приміщення 103, код згідно 
СДРПОУ 34827433__________________________________________________ ____________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Директор Альонкін Сергій Георгійович (067)344-21-84, e-mail: base.srt@ gmail.com______

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 виконуються по території України, на об’єктах Замовника, згідно укладених
договорів________________________________________________________ __________________________

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 ш коди________________________ _
_____________________________ 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, Альонкін Сергій Георгійович____________________________________
(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:

______________________ роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри__________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
_________________________________ 27 робочих місць _______________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
_________________у тому числі 22 робочих місця, на яких існує підвищений ризик_____

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
офісне приміщення (в оренді): договір оренди від 01.11.2017 р. № 011117/11, за адресою:
м. Кам’янське, вул. Матросова, 19 приміщення 103._______________________________________

будівель і споруд (приміщень),

mailto:base.srt@gmail.com


виробничий цех (в оренді): договір оренди від 27.12.2016 р. № 0305, за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр-т АношкінаЛ 81/25__________________

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Альонкін Сергій Георгійович, начальник виробництва Рассохін 
Володимир Анатолійович, інженер з охорони праці Водолазова Людмила Миколаївна, технік 
з експлуатації та ремонту устаткування Плендуков Олег Олександрович пройшли навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:______________________________________

Директор Альонкін Сергій Георгійович:

- загальний курс з охорони праці: ЗУ «Про охорону праці». «Загально-обов’язкове державне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Протокол від 15.06.2017 
№ 81-306-17.____________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
від 23.06.2017 № 47-17Д :
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями». Протокол 
від 23.06.2017 № 44-17Д:

Начальник виробництва Рассохін Володимир Анатолійович:

- загальний курс з охорони праці: ЗУ «Про охорону праці», «Загально-обов’язкове державне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Протокол від 15.06.2017 
№ 81-306-17._______________________________________________________ __ ___________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
від 23.06.2017 № 4 7 -17Д:
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями». Протокол 
від 23.06.2017 № 44-17Д :

Інженер з охорони праці Водолазова Людмила Миколаївна:
- загальний курс з охорони праці: ЗУ «Про охорону праці», «Загально-обов’язкове державне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що 
спричинили втрату працездатності». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Протокол від 04.02.2019 
№ 23/4.3/2019.______________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
від 06.09.2018 № 67-18 Д:
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями». Протокол 
від 21.12.2018№  111-18 Д:

Технік з експлуатації та ремонту устаткування Плендуков Олег Олександрович:

- загальний курс з охорони праці: ЗУ «Про охорону праці», «Загально-обов’язкове державне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці. Протокол від 06.09.2018 
№ 64/18._________________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол 
від 06.09.2018 № 67-18 Д:
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями». Протокол 
від 21.12.2018 № 111-18 Д:



Наказом по підприємству від 04.03.2019 р. № 25-ОП, відповідальною особою за безпечне 
виконання робіт на висоті, призначений технік з експлуатації та ремонту устаткування
Плендуков Олег Олександрович.__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки;

На підприємстві реорганізована служба з охорони праці, відповідно до вимог ст.15 ЗУ «Про 
охорону праці», згідно наказу по підприємству від 18.01.2013 р. № 01 -ОП. Функції служби 
охорони праці підприємства покладаються на інженера з охорони праці Водолазову
Людмилу Миколаївну, згідно наказу по підприємству від 31.08.2018 р. № 48-К._____________

наявністю служби охорони праці,

Згідно наказу від 20.01.2019 р. № 04-РП  на підприємстві переглянута комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці у наступному складі: голова комісії: директор Альонкін Сергій 
Георгійович, члени комісії: начальник виробництва Рассохін Володимир Анатолійович, 
технік з експлуатації та ремонту устаткування Плендуков Олег Олександрович, інженер з 
охорони праці Водолазова Людмила Миколаївна._________________________________

На підприємстві переглянуті та введені в дію:
- «Положення про службу з охорони праці», затв. наказом від 02.04.2019 р. № 36-ОП.
- «Положення про систему управління охороною праці», затв. наказом від 14.06.2019 р. 
№ 50-РП .________________________________________________________________
- «Положення про комісію з питань охорони праці», затв. Протоколом загальних зборів 
учасників трудового колективу ТДВ «НВФ «Спецремтехнологія».__________________________
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затв. наказом від 04.04.2019 р. 
№ 41-1 -ОП.___________________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, затв. наказом від 02.09.2019 р. 
№ 64-ОП.______________________________________________________________________
- Програма навчання посадових осіб та спеціалістів ТДВ «НВФ «Спецремтехнологія» з 
питань охорони праці, затв. наказом від 02.09.2019 р. № 65-О П .____________________________
- Програма проведення первинного інструктажу ТДВ «НВФ «Спецремтехнологія», затв. 
наказом від 26.04.2019 р. № 48-ОП.___________________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, затв. наказом від
04.04.2019 р .№ 46-О П :
- 14 інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, у тому числі «Інструкція 
№ СРТ-ОП-14 при виконанні робіт на висоті», затв. наказом від 11.09.2019 р. 
№ 71-ОП._________________________________________________________________________________

Перелік Журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________
- Журнал ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності: експлуатаційна документація (паспорти заводів-виробників, інструкції з 
експлуатації тощо), технологічні карти.__________________________________________________

експлуатаційної документації,

Всі працівники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, відповідно до Переліку безплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ТДВ 
«НВФ «Спецремтехнологія», згідно з галузевими нормами, та Переліку безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам ТДВ «НВФ «Спецремтехнологія», які вимагають їх застосування (за фактичні 
умови праці), включених до Колективного Договору підприємства, зареєстрованого
виконавчим комітетом Кам’янської міської ради, реєстраційний № 30 від 12.07.2019 р._____
На кожного працівника заведена Особиста картка видачі 313.________________________________



Працівники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами та іншими 
засобами страхування (огородженнями тощо). Пояси запобіжні лямкові 2 ПЛ-К(М) К о т і 
№№ 1000265, 1000266, 1000271, 1000272, пройшли періодичне випробування 16.09.2019 р.,
з записом у «Журналі обліку та зберігання засобів захисту»._______________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 27.1-1.06-08 
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, 
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, 
НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом, 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів, 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском, НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів, 
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та інші.
Нормативно-правова база з питань охорони праці оновлюються за допомогою Інтернет та
друкованих видань._____________________________________________________ __________________

нормативно-правової
Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з охорони праці. 
В наявності навчально-методичне забезпечення. На підприємстві розроблені та затверджені 
Програми спеціального навчання для працівників підприємства, згідно штатного розкладу 
для кожної професії, а також Програми спеціального навчання: НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», затв. наказом по підприємству 
від 21.06.2019 № 51-ОП та Програма спеціального навчання НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», затв. наказом по підприємству від
04.03.2019 № 33-О П .__________________________________________________
Працівники підприємства проходять навчання, інструктажі та перевірку знань з питань 
охорони праці, відповідно до «Положення про порядок проведення навчання, інструктажів 
та перевірки знань з питань охорони праці працівників ТДВ « НВФ «Спецремтехнологія». 
Перевірка знань проводиться традиційним методом за затвердженими для кожної професії 
тестовими білетами, затв. наказом від 25.06.2019 р. № 52 «Про затвердження білетів для 
перевірки знань з питань охорони праці», в тому числі білети для перевірки знань з питань 
охорони праці при виконанні робіт на висоті (для працівників, яким необхідно виконувати
роботи на висоті).________________________________________________________________________

& ^ о '  ^аоМаТеріально-тсхнічної бази навчаль^р-методичного забезпечення).

(підпис)

«01» жовтня 2019 р.

С.Г. Альонкін
1  (ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2019 р.

№ /< г

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.” .


