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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «КПД»______
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

52005, Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н, смт.Слобожанське, 
вул. Теплична, б. 27, код ЄДРПОУ 31911363,________________________________________

місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП ОУ,

_________________________ Григорян Любов Олексіївна, тел.(056) 377-95-40___________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

____________________________ E-mail: r.titarenko@ biosphere-corp.com___________________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для ф ізичної 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 України___________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір 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, Григорян Любов Олексіївна,____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особиабо ф ізичної 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: 
а саме:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_________________________
2. Зварювальні роботи;_________________________________________________________
3. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;_________________
4. Роботи в колодязях. ________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки
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НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» і НП АОП 0.00-1-71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями (витяг з протоколу № 59-19 від 29 .11.2019р.).

Головний інженер Золотухін М икола Володимирович (V група з електробезпеки 
до і вище 1000 В), механік Середа Михайло М ихайлович (V група з електробезпеки 
до і вище 1000 В), інженер з охорони праці Титаренко Роман Борисович (IV група з 
електробезпеки до і вище 1000 В), пройшли навчання в TOB НВК «Вектор», та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила експлуатації 
електричних станцій і мереж. Правил користування електричною енергією, НПАОП 
0.00-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила 
експлуатації електрозахисних засобів, (витяг з протоколу № 23-Б-2019 від
08.07.2019 р.); (витяг з протоколу № 23-Б-2019 від 08.07.2019 р.); (витяг з протоколу 
№268 від 22.11.2019).

Головний інженер Золотухін М икола Володимирович, начальник виробництва 
Іпатов Олексій Ю рійович, інженер з охорони праці Титаренко Роман Борисович 
пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки в Аварійно- 
рятувальному загоні спеціального призначення Головного управління ДСНС України 
у Київській області Правил пожежної безпеки України (витяг з протоколу № 28 від
24.07.2019 р.); (витяг з протоколу № 20 від 17.05.2019 р.); (витяг з протоколу № 1 від
18.01.2019 р Л

Наказом від 27.09.2019 р. № 20-РП  головного інженера Золотухіна М.В. 
призначено відповідальноюсобою за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт на висоті, 
електрозварювальних робіт, робіт в електроустановках понад 1000 В та за утримання в 
справному технічному стані зварювальних трансформаторів.

Наказом від 12.11.2019 р. № 22 начальника виробництва Іпатов О.Ю. призначено 
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання газонебезпечних робіт.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки

На підприємстві наказом №13 від 30.04.2014 р. створена служба охорони праці 
в особі інженера з охорони праці. Ф ункції служби охорони праці покладені наказом 
№  95 від 10.08.2018 р. на інженера з охорони праці Титаренка Романа Борисовича. На 
підприємстві наказом № 8/08 від 08.08.2019 р. створено постійно діючу комісію з 
перевірки знань, з питань охорони праці: Голова комісії- Золотухін М.В., члени 
комісії-Середа М.М ., Іпатов О.Ю ., Титаренко Р.Б., Клімковська Н.М.

Також на підприємстві переглянуті та затверджені:
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 97 від

10.08.2018 у . \ ________________________________________________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження №97 

від 10.08.2018 р.);____________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці (наказ про затвердження № 97 від 10.08.2018 р.):
- Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про 

затвердження № 97 від 10.08.2018 р.);_______________________________________________



- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження № 97 від 10.08.2018 р.);

- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження № 97 від 10.08.2018 р.);_______________________________________________ _
_____ - Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження №97 від
10.08.2018 р.), в тому числі:
- інструкції з охорони праці № ОП/15 під час виконання робіт на висоті (наказ про 
затвердження № 97 від 10.08.2018 р.):
- інструкція з охорони праці №  ОП/31 під час ручного електродугового зварювання 
(наказ про затвердження № 97 від 10.08.2018 р.);
- інструкція з охорони праці № ОП/26 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування (наказ про затвердження № 97 від 10.08.2018 р.);
- інструкції з охорони праці № ОП/41 під час виконання робіт в колодязях 
водопостачання та водовідведення (наказ про затвердження № 97 від 10.08.2018 р.):
- інструкції з охорони праці № ОП/40 під час робіт з ручним інструментом та 
пристроями (наказ про затвердження № 97 від 10.08.2018 р.):

- 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 протоколів 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці; журнал реєстрації 
інструктажів з пожежної безпеки, журнал обліку і зберігання засобів захисту.

наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування: Пінчук 
Олександр Васильович (посвідчення № 53-17-09 від 30.06.2017 р.); Нестеренко Ю рій 
Іванович (посвідчення № 39-17-31 від 26.05.2017 р.); Кубель Олександр 
Володимирович (посвідчення № 4-18-02 від 31.01.2018 р.); М ойсєєв Сергій
Анатолійович (посвідчення №  95-17-14 від 29.11.2017 р.), пройшли________ спеціальне
навчання по професії в навчальних закладах (Дніпропетровський технікум автоматики 
і телемеханіки, ТОВ УК «СПЕКТР») та навчання і перевірку знань законодавчих актів 
з охорони праці в комісії ФФ ТОВ «КПД», створеній наказом № 8/08 від 08.08.2019 
р.. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, 
(протокол № 9-2 від 09.08.2019 р.). Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил експлуатації електричних станцій і мереж. Правил користування 
електричною енергією, НПАОП 0.00-1.21-98 Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правила експлуатації електрозахисних засобів і 
отримали (підтвердили) IV групу з електробезпеки до і вище 1000 В, інструкцій які 
діють на підприємстві (протокол №9-1 від 09.08.2019р.).
______ Електрозварники (слюсарі-ремонтники): - пройшли спеціальне навчання по
професії в навчальних закладах (міське професійно-технічне училищ е № 32 м. Фастів
Київської області і ТОВ УК «Спектр» ) та навчання і перевірку знань законодавчих 
актів з охорони праці в комісії ФФ ТОВ «КПД», Бауш ко Андрій Станіславович 
(посвідчення № 41-18-30 від 26.09.2019 р.): Баушко В ’ячеслав Станіславович 
(посвідчення № 47-19-01 від 26.09.2019 р.);

- пройшли спеціальне навчання у НКК «Професіонал - Фаст» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Київській області з НПАОП 28.52-1.31-13 
«Правил охорони праці під час зварювання металів» (протокол № 47-19 від
26.09.2019 р.);



- пройшли навчання та перевірку знань у комісії НКК «Професіонал - Фаст» НПАБ 
А .01.001-2015 Правил пожежної безпеки в Україні за програмою спеціального 
навчання (пожежно-технічний мінімум) (витяг з протоколу № 1-19 від 01.10.2019 p.).

- пройшли навчання і перевірку знань в комісії ФФ ТОВ «КПД», створеній на 
підставі наказу № 8/08 від 08.08.2019р, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правила експлуатації електричних станцій і мереж. 
Правил користування електричною енергією, НПАОП 0.00-1.21-98 Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правила експлуатації електрозахисних 
засобів (протокол №9-1 від 09.08.2019 р.) та отримали (підтвердили) III групу з 
електробезпеки, інструкцій які діють на підприємстві.

Апаратник очищ ення стічних вод Поляновський Олександр М иколайович, Полулях 
Ігор Анатолійович, Попов Георгій Валерійович, Смаглюк Віктор Олександрович, 
пройшли навчання в НКК «Професіонал - Фаст» і перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Київській області НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (витяг з протоколу № 61-19 від
29.11.2019 p.). Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний 
огляд в Комунальному Некомерційному Підприємстві Ф астівської Районної Ради 
«Фастівська Центральна Районна Лікарня» (заключний акт і медичні довідки від
10.05.2019 p.). Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний 
огляд в Комунальному Некомерційному Підприємстві Ф астівської Районної Ради 
«Фастівська Центральна Районна Лікарня» (заключний акт і медичні довідки від
10.05.2019 р.).

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництва по експлуатації, на обладнання і пристосування, які використовуються під 
час робіт, що декларуються). Інвекторний зварювальний апарат «Дніпро-М » ММА 250 
зав.№  EN 60974-1 проходить випробовування 1 раз на 6 місяців (дата наступного 
випробування 03.10.2020 р.) металева драбина № 02.16Щ 06Ф  проходить 
випробовування 1 раз на 1 рік (дата наступного випробовування 30.07.2020 p.).

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту (захисна маска, діелектричні рукавички-дата наступного 
випробовування 07.10.2020 p.. боти діелектричні-дата наступного випробовування
07.09.2020 р. пояс запобіжний № 001639-дата наступного випробовування 03.04.2020 
p., захисна маска зварювальника, протигаз ПШ  -  1 з відвідним шлангом 10 метрів, 
запобіжний лямковий пояс (дата наступного випробування 25.04.2020 p.), 
газосигналізатор Зонд-1-57. кишеньковий цифровий мультиметр UNI-T UTM 113ID 
(UT131D) до 1000 В (дата наступного випробовування 03.12.2020 p.). покажчик 
високої напруги УВНУ-10СЗ ИП до 6-10 кВ (дата наступного випробовування
03.12.2020 р.) у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника 
заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Ж урнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; «Порядок 
розслідування та обліку нещ асних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;



НГТАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», НГІАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 
час зварювання металів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила експлуатації електричних станцій і мереж. Правил користування 
електричною енергією, НПАОП 0.00-1.21-98 Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правила експлуатації електрозахисних засобів, НПАОП 
0.00-1-71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з безпечного ведення газонебезпечних 
робіт».

На підприємстві в наявності: інвекторний зварювальний апарат «Дніпро-М » 
М М А 250: газосигналізатор Зонд-1-57; кишеньковий цифровий мультиметр ІЛМІ-Т 
ЦТМ 1131Р Щ Т 131Р), покажчик напруги «УВН П оиск-1 Рам», «покажчик високої 
напруги УВНУ-10 СЗ ИП, інструмент з ізолювальним покриттям і інструмент, що не 
дає іскри.

На підприємстві розроблені та затверджені тематичні плани та програми 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, екзаменаційні білети за 
професіями з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено

та наглядними посібниками. Є 
аці, що регулярно оновлюються за

навчально-методичного забезпечення)

______ Л.О. Григорян____________
(ініціали та прізвище)

господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2СИ^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 підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.

необхідною навчалш-Р-методичною літературою
необхідні норматив/но-правові акти з охорони пр;
допомогою Інтернету та друкованих видань.

ювої та матеріально-технічної бази

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єі


