
Центр надання адміністративних послуг 
_ м. Дніпра

Вх. № ZjQ, _Р

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

/ - : : я  г о _ Р .

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадр
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

БМЗ - Дніпро»__________________ ___________________________________________
49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 2п. код ЄДРПОУ 41923319,______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор: Школа Сергій Олексійович,_______________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
телефон: (056) 716-01-63, kvadr4.bmz@gmail.com___________________________

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 об’єктах Замовників на території м. Дніпра та Дніпропетровської області

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: згідно додатку 1 «Порядку та

(найменування страхової компанії, 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного 
характеру» (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788), ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» 
не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводить.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я, Школа Сергій Олексійович_____________________________________________________
(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: зварювальні роботи:________________

(найменування виду робіт
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан-бутан).______________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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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Кількість робочих місць -  12, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  6;______________________________________________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
кількість будівель -  1; адміністративна будівля розташована за адресою: м. Дніпро,_____
вул. Набережна Перемоги, 2п, структурних підрозділів -  2.___________________________

будівель і споруд, (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: директор ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» Школа С.О. та заступник директора 
Школа P.C. пройшли у «Навчальному центрі з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.» 
навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу 
«Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (протокол від 15.10.2019 р. № 01/10-19 ПП/ОП, посвідчення № 3.10-19 
ПП/ОП та посвідчення № 4.10-19 ПП/ОП ): майстер Тяпін О.В. пройшов у ТОВ «УКК 
«ПРОФІ ЛАЙН» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі 
загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 06.05.2019 р. № 157, посвідчення 
№12314). Директор ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» Школа С.О., заступник директора 
Школа P.C. та майстер Тяпін О.В. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання з 
ПБЕЕС. ПБЕЕ. ПЕЕЗ, ПТЕЕС, ППБ, а перевірку знань - комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 20.05.2019 р., згідно якого директор 
Школа С.О. отримав IV групу допуску з електробезпеки (до 1000В) - посвідчення № 04837: 
заступник директора Школа Р.С отримав IV групу допуску з електробезпеки (до 1000В) - 
посвідчення № 04838 та майстер Тяпін О.В. отримав IV групу допуску з електробезпеки (до
1000В)- посвідчення № 04839).____________________________________________________
Директор ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» Школа С.О., заступник директора Школа P.C.
та майстер Тяпін О.В. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання з_______
НПАОП 0.00 - 1.81- 18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском», а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраці у Дніпро
петровській області (протокол від 17.04.2019 р.. № 151 посвідчення № 03926. № 03927,
№ 03928),_________________________________________________________________________
Директор ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» Школа С.О., заступник директора Школа P.C. 
та майстер Тяпін О.В. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання з 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», а перевірку знань - комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 17.05.2019 р.,
№ 161. посвідчення № 03747, № 037478, № 03749).__________________________________
Ві оповідальною особою за безпечне виконання робіт зварювальних робіт та за справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства у ТОВ «Квадр БМЗ- 
Дніпро» призначено майстра Тяпіна Олега Віталійовича (наказ № 1510 від 15.10.2019 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Відповідальною особою за безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим та 
інертним газом у ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» призначено заступника директора Школа
Ростислава Сергійовича (наказ № 1610 від 15.10.2019 р.).__________________________ _

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

Наказом № 0106 від 01 червня 2019 р. виконання функції спеціаліста з охорони праці 
покладено на директора ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» Школа Сергія Олексійовича.
Наказом № 0506 від 05.06.2019 р. у ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» створено комісію підпри
ємства з перевірки знань з питань охорони праці у складі: Голова комісії - Школа С.О. - 
директор: члени комісії: Школа P.C. - заступник директора, Тяпін О.В. - майстер.
У ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» розроблені інструкції з охорони праці, в тому числі 
«Інструкція охорони праці № 15 під час виконання зварювальних робіт», «Інструкція 
охорони праці № 17 для електрогазозварника», «Інструкція охорони праці № 21 під час 
зберігання та експлуатації балонів із стисненим та зрідженим газом», які затверджені 
наказом № 3010 від 30.Ґ0.2018 р.____________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та



Всі працівники ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» проходять навчання, стажування на робочому
місці, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці згідно «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ТОВ «Квадр
БМЗ-Дніпро», затвердженого наказом № 0511 від 05.11.2018 р.______________________
Електрогазозварники Онищук В.П. (посвідчення № 1243 від 15.10.2009 р.) та Лютий А.І.
(посвідчення № 1244 від 15.10.2009 р.). які здобули професійну освіту у________
ТОВ «УКК «Спектр», пройшли навчання та перевірку знань з ПБЕЕС, ПБЕЕ, ПЕЕЗ,
ПТЕЕС, ППБ в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт та 
інструкцій з охорони праці підприємства за професіями та видами виконуваних робіт, в тому 
числі «Інструкції охорони праці № 15 під час виконання зварювальних робіт», та 
«Інструкції охорони праці № 17 для електрогазозварника», «Інструкція охорони праці № 21 
під час під час зберігання та експлуатації балонів із стисненим та зрідженим газом» в 
комісії підприємства з перевірки знань з питань охорони праці (протокол № 2209, протокол
№ 2309, протокол № 2409 та протокол № 2509 від 22.07.2019 p.).________
У ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» розроблені, затверджені та введені в дію: «Положення про 
систему управління охороною праці» (наказ № 0709 від 07.09.2018 p.). «Положення про 
службу охорони праці» (наказ № 0809 від 08.09.2018 рЛ, «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 0509 від
05.09.2018 p.), «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (наказ 
№ 1109 від 11.09.2017 p.), «Перелік робіт з підвищеною небезпекою (наказ № 1707 від
17.07.2019 p.): посадові інструкції (наказ № 8 від 03.01.2018 р. ) та інструкції з охорони 
праці за професіями та видами виконуваних робіт (наказ № ЗОЮ від 30.10.2018 р.).
У ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці»; «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки». «Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструкцій з охорони
праці», «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці».___________________________

інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: випрямляч 
дуговий інверторний типу ПАТОН ВДИ-S, зав. № 3150001 S, 2017 р.в., Україна., що має 
паспорт та відповідну настанову з експлуатації. Випробування випрямляча дугового 
інверторного типу ПАТОН BflHS, зав. № 3150001 S. 2017 р.в., Україна (протокол № 110 
від 07.06.2019 p.). проведено електротехнічною лабораторією ТОВ «Технічний центр» 
(Свідоцтво про атестацію вимірювальної електротехнічної лабораторії ДП «Дніпро- 
стандартметрологія» №ПЧ 07-0/2310-2018. Дозвіл Держгірпромнагляду №1014.13.30), у 
відповідності до договору №99-19 від 10.02.2019р. з оформленням відповідних протоколів 
перевірки._________________________________________________________________________

Підприємство має договір № 3596 від 09.10.2019р. з ТОВ ПТП «ПРОМИСЛОВІ ГАЗИ» на 
оренду балонів та постачання стисненого, зрідженого та інертного газу (кисень, аргон. 
пропан-бутан) - дозвіл № 0707.14.12 від 18.06.2014 p.. строк дії якого подовжено до 
17.06.2022 р.)______________________________________________________________________

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх 
від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих 
матеріалів. Балони з горючим газом, що мають башмаки. зберігаються в вертикальному 
положенні в спеціальних гніздах, які виключають їх падіння. Балони, які не мають башмаків. 
зберігаються в горизонтальному положенні на рамах. Висота штабеля не перевищує 1,5 м,
а клапани закриті запобіжними ковпаками.___________________________________________

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту під час виконання зварювальних робіт, в т.ч.:
діелектричними ботами, галошами, діелектричними килимами, діелектричними



рукавичками, що пройшли періодичне випробування (протокол випробування № 116 від
07.09.2019 р., виданий електротехнічною лабораторією ТОВ «Технічний центр»). Також на 
підприємстві є в наявності пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в 
ПВХ чохлі (акт випробування від 29.07.2019 р.). пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 в 
комплекті зі стропом тросовим (акт випробування від 30.07.2019 р.). Усе обладнання 
використовується за призначенням, зберігається у технічно справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно ло вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників._______________________________
Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі згідно НПАОП 6.1.00-3.02-04 «Норми безкоштов
ної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (зі змінами). На кожного працівника 
заведена особиста картка видачі 313. Усі 313 мають відповідні захисні властивості. На 
підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування і 
перевірка придатності 313 з оформленням актів відповідно діючих нормативно - правових 
документів. Усі 313 використовується за призначенням, утримуються у технічно справному 
стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням щодо методів 
застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться запис у 
картці обліку, згідно діючих вимог нормативних актів з охорони праці, експлуатаційних 
документів виробника та діючого на підприємстві «Положення про забезпечення 313 та 
спецодягом», яке введено на підприємстві в дію наказом від 27.04.2018р. № 136. Наказом 
№ 0903 від 09.03.2018 р. на ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів.___________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний 
огляд._____________________________________________________________________________

У ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» є затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, план-графік проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, білети з перевірки знань з питань охорони праці._______________________

У ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» є кабінет охорони праці. оснащений: оргтехнікою, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення 
інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавства і 
охорони праці. Також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової бази з 
охорони праці через мережу Інтернет. В кабінеті охорони праці ТОВ «Квадр БМЗ- Дніпро» 
проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Розроблені 
тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за посадами та професіями.
У ТОВ «Квадр БМЗ-Дніпро» є в наявності така нормативно-правова документація: Закон 
України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки». 
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання». НПАОП 0.00-1.81- 18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації



електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», Кодекс законів

ю України.________________
ормативно-правової та матеріальн Технічної бази навчально-методичного забезпечення)

о-технічна база вимогам законодавства з питань охорони праці і
звдї безпеки, під час в,

(підпис)

« 04 » листопада 2019 р.

обіт, що декларуються.

Школа С. О.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці р. .№/< 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 прийняття та повідомили 
про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”


