
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ__________

«ТОРГДЖОЙН ПЛЮС»__________________ ________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 47; код згідно з_____

СДРПОУ 41932999, Керівник Золотов Роман Петрович;_______________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________________________ (056)-499-85-50; torgjoin@ukr.net_________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

■ШС ■ 04 091Ь'Ц І 1С&

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________ на________ території________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: 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, Золотов Роман Петрович _________________________________________________________________
(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;______________________________________________ _______________________________

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти;

Зберігання балонів, із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан)_____________________________
(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 та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:torgjoin@ukr.net


кількість робочих місць - 45, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

____________ будівель і споруд (приміщень) - 5. виробничих об'єктів -1,____________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

цехів - 1, дільниць - 2, структурних підрозділів - 3 (договір суборенди нежитлового примищення 

№09-08/19 від 09.08.2019 з ТОВ «СІТІІНВЕСТ»)_____________________________ ______________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор підприємства - Золотов Роман Петрович пройшов відповідне 

навчання та перевірку знань комісією Головного Управління Держпраці:

Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, 

вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної небезпеки, електробезпеки, гігієни 

праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управл. роб., з профілактики та ліквідації 

наслідків аварій (НПАОП 0.00-4.12-05) посвідчення № 2973 на підставі протоколу від 01.11.2019 

№ 300 в ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд»;

«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 

0.00-1.81-18 посвідчення № 2983 на підставі протоколу від 04.11.2019 № 301 ТОВ «Обласний 

навчальний центр «Регіон Буд»;

«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв та відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» посвідчення № 3001 на підставі 

протоколу від 05.11.2019 № 302 ТОВ «Обласний навчальний центр «Регіон Буд»;

«Правил безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97 посвідчення № 

1406-53 на підставі протоколу від 18.10.2019 № 1406 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат», з 

питань пожежної безпеки посвідчення № 031125469 на підставі протоколу від 06.11.2019 № 772 в 

ПП «Кріол».___________________________________________

Наказом від 31.03.2017 №420 заступника директора енергетичного департаменту по 

електрогосподарству Калдараря О.П. призначено відповідальною особою за справний стан та 

безпечну експлуатацію електрогосподарства, в разі його відсутності, виконання обов’язків 

покладено на начальника ЦМП Балахніна О.І. (V гр. у обох, протокол ДП «ГНМЦ Держпраці» 

від 31.01.2018 №7/18).

Наказом від 03.12.2018 № 3/12/5 механік цеху Баженов Володимир Михайлович 

призначений відповідальними за безпечне проведення зварювальних робіт. Наказом директора від 

03.12.2018 № 3/12/5 призначені відповідальні особи за безпечну експлуатацію 

електрогосподарства в структурних підрозділах підприємства та особи, які їх заміщують.

Особою, яка заміщує відповідального за справний і безпечну експлуатацію обладнання, що 

працює під тиском призначено начальника зміни Нестеренко Сергія Івановича (пройшов навчання 

в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 

що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18. перевірка знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області протокол №1053/4.20-2018 від 21.09.2018).

Наказом від 03.12.2018 № 3/12/5 механік цеху Баженов Володимир Михайлович 

призначений відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють 

під тиском (газових балонів) та безпечну організацію робіт (пройшов навчання в ПЗ «Центр 

професійної освіти і навчання Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 

під тиском НПАОП 0.00-1.81-18, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Дніпропетровській області протокол №1053/4.20-2018 від 21.09.2018).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

Наказом від 03.12.2018 № 3/12/4. у відповідності зі ст. 15 закону України «Про охорону 

праці» функцію служби охорони праці виконує заступник директора підприємства Овчарик Лілія 

Авзахівна., яка пройшла навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» з загальних питань 

охорони праці посвідчення № 1054.18-02 (протокол від 21.09.2018 № 1054), Правил охорони праці 

під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол 

№1053/4.20-2018 від 21.09.2018), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

НПАОП 40.1-1.21-98. Правил пожежної безпеки України в ТОВ «НКЦ «Моноліт». (IV гр.,



протокол №6/126 від 26.06.2019). Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у

Дніпропетровській області.

В ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» діє «Положення про систему управління охороною праці» 

затверджене наказом від 03.12.2018 № 3/12/4.
наявністю служби охорони праці,

Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження спеціального навчання 

в учбово-курсових комбінатах, навчальних центрах, після проходження медогляду та отримання 

довідку про допуск до певних робіт згідно до наказу МОЗ № 246, після проходження вступного 

інструктажу та первинного інструктажу на робочому місці, стажування та перевірки знань.

Зварювальні роботи виконує Калиєнко В.М., який пройшов професійно-технічне навчання в 

Учбовому центрі «Надежда» та здобув спеціальність «Електрогазозварник» 5р., (посвідчення 

28.07.2012 №31/7), також пройшов навчання НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 

час зварювання металів», має III групу з електробезпеки, пройшов навчання з пожежно-технічного 

мінімуму.___________________________________________________________________________________________

Коропкін Д.В. пройшов навчання в КГГМК «Криворожсталь» за спеціальністю 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроприладів 6 розряду (свідотство №01360 від 

18.04.2005) та пройшов навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» згідно НПАОП 40.1- 

1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». IV група з 

електробезпеки до 1000 В. Протокол № 1051 -18-08 від 21.09.2019 р _______________________________

Організація навчання з питань охорони праці проведення інструктажів та стажування 

здійснюється відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (із мінами).

Організація навчання з питань охорони праці проведення інструктажів та стажування 

здійснюється відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05«Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (із мінами).

На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці, відповідно до 

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (із змінами), а саме: 

«Вступний інструктаж з охорони праці», «З пожежної безпеки для всіх працівників 

(загальнооб’ектова)». «З надання долікарської допомоги при нещасних випадках». «Із загальних 

питань електробезпеки», «Для користувачів ЕОМ», «Для електрогазозварника», «Для 

шліфувальника». «При виконанні зварювальних, газополум’яних, наплавних робіт». «Під час

експлуатації балонів».____________ _____________________________________ _____________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що 

використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 

експлуатації на зварювальний апарат ММА-291. покажчик напруги; амперметр Д1500. амперметр 

щитовий 38021. вольтметр Е365-2; регулятор напруги РН 10).______________________________________

Балони постачаються на підприємство постачальником ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» та за 

необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №Д-7 від 21.01.2019р., дозволи на виконання 

робіт підвищеної небезпеки №300.12.15 терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням 

до 07.07.2022. №1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018. №10.17.30 терміном дії з 

07.09.2017 до 07.09.2022).___________________________________________________________________________

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. Площадки для зберігання балонів розташовані на об’єктах Замовника. 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.___________________________________________________________________________

На кожного робітника заведена «ОСОБИСТА КАРТКА обліку спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту».____________________________________



Перелік 313 для працівників: костюм брезентовий, черевики шкіряні, рукавиці-краги. 

діелектричні рукавиці, каска, окуляри захисні із затемненням. На підприємстві дотримані усі 

умови для безпечного виконання робіт відповідно до закону України «Про охорону праці».

Кодексу законів про працю України та інших нормативних документів.____________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві в наявності: зварювальний 

апарат ММА-291, покажчик напруги; амперметр Д1500. амперметр щитовий Э8021. вольтметр 

Е365-2; регулятор напруги PH 10. пасатижі з ізольованими ручками; викрутки з ізольованими 

ручками; рукавички діелектричні, всі захисні засоби та прилади нові, придбанні в листопаді 2019 

року. В подальшому випробування буде проводитись в Державному підприємстві «Криворізький 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Підприємство забезпечене матеріально-технічною, навчально-методичною базою та 

відповідає нормативно правовим актам з охорони праці, а саме: Закон України «Про охорону 

праці». Кодекс законів про працю України, Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246. 

Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки», зі змінами наказ КМУ від 10.04.2019 № 330 «Про внесення 

змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-1.71-13 

«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.81-18 

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00- 

2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Правила пожежної безпеки України, 

затверджені наказом МВС від 31.07.2017 № 657. НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі 

спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

загальних професій різних галузей промисловості». НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про 

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 

(зі змінами). НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» (зі змінами). НПАОП 0.00- 

1.16-96 «Правила атестації зварників» (зі змінами) . НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 

час зварювання металів».

На підприємстві створений кабінет з охорони праці та куточок з питань охорони праці, 

відповідно до «Типового положення про кабінет охорони праці». Розроблені та затверджені 

програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 

білети по професіям з перевірки знань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 

навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові 

акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

Наказом від 03.12.20198 № 3/12/4 на підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з 

охорони праці, відповідно до НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці» із змінами, а саме: «Вступний інструктаж з охорони праці», «З пожежної безпеки 

для всіх працівників (загальнооб’єктова)», «З надання долікарської допомоги при нещасних 

випадках», «Для висотника-верхолаза», «При навантажувальних-розвантажувальних роботах», 

«Під час виконання верхолазних робіт та робіт на висоті», «При роботі на лісах і підмостях», «Під 

час монтування лісів та риштувань», «Із загальних питань електробезпеки (І група)». «Під час 

збереження балонів», «Під час експлуатація обладнання, що працює під тиском», «Для 

електрогазозварника», «Під час виконання зварювальних робіт» та інші. В наявності необхідна 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення



експлуатаційна документація: журнал «Перевірки та випробувань поясів», журнал «Перевірки та 

випробувань дробин, лісів, риштувань», «Журнал випробування електрозахисних 313» керівництво з

монтування лісів та інше.____________________________ 1______________________________________________

Крім того, в роботі активно використовуються сайти Держпраці, Фонду страхування від 

нещасних__________ випадків,__________ міських__________ та__________ районних__________ державних

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці / ґ  20/^р. № ■ ? /# '. /#  /2 *

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.".


