
Центр надання адміністративних послуг 
М. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ в?'£ Гб ' с&3̂ 9 - л и ^ - ^
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ДАЙВФРОГ»__________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, місто Дніпро, вулиця Роторна, будинок 27, квартира 37;__________________________
код згідно з СДРПОУ 43325322______________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
директор Хорольский Вячеслав Анатолійович; тел. +380952555511_______________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
VAH12057Q@GMAIL.COM

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 по всій Україні_________________________

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______ 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,_______________ Хорольский Вячеслав Анатолійович______________________
(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:

_____________ водолазні роботи; зберігання балонів із стисненим газом_________________

(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

mailto:VAH12057Q@GMAIL.COM


відповідного дозволу,
6 робочих місць, в тому числі 3 на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

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

будівель і споруд (приміщень),
на об'єктах замовників____________________________________________________________

виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості директор Хорольский Вячеслав Анатолійович, заступник директора 
Хорольська Алла Анатоліївна, інженер з охорони праці Приходько Юрій Павлович пройшли
навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку._____________
Директор Хорольский Вячеслав Анатолійович, заступник директора Хорольська Алла 
Анатоліївна, інженер з охорони праці Приходько Юрій Павлович пройшли навчання та 
перевірку знань в обсязі загального курсу в ТОВ «Шанс, ЛТД» у комісії, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р.
(витяг з протоколу №19-191 від 15.11.2019 р.).________________________________________
Директор Хорольский Вячеслав Анатолійович, заступник директора Хорольська Алла 
Анатоліївна, інженер з охорони праці Приходько Юрій Павлович пройшли навчання та 
перевірку знань з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працюють під тиском» в ТОВ «Шанс, ЛТД» у комісії, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р.
(витяг з протоколу №19-186 від 11.11.2019 р.).________________________________________
Директор Хорольский Вячеслав Анатолійович, заступник директора Хорольська Алла 
Анатоліївна, інженер з охорони праці Приходько Юрій Павлович пройшли навчання та 
перевірку знань з НПАОП 45.24-1.01-91 Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах. 
Частина 1. Правила водолазної служби, у ФОП Макаров Д.В. у комісії, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р.
(витяг з протоколу №1.11.19 ВР-ДФ від 29.11.2019 р.).__________________________________
Наказом №11-ОП від 25.11.2019 р. директор Хорольский Вячеслав Анатолійович 
призначений відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під
тиском (балонів із стисненим повітрям).______________________________________________
Наказом №14-ОП від 29.10.2019 р. директор Хорольский Вячеслав Анатолійович 
призначений відповідальним за безпечне виконання водолазних робіт з правом видачі наряд- 
допусків._________ _____________________________________________________________

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

Згідно наказу №1-ОП від 15.11.2019 р. на підприємстві створено службу охорони праці. 
Обов’язки служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Приходько Юрія
Павловича._______________________________________________________________________
Згідно наказу №Ю-ОП від 20.11.2019 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці в наступному складі: голова комісії - директор Хорольский Вячеслав 
Анатолійович, члени комісії: заступник директора Хорольська Алла Анатоліївна, інженер з
охорони праці Приходько Юрій Павлович._____________________________________________
Також на підприємстві в наявності:_________________________________________________
Положення про службу охорони праці. Положення про систему управління службою охорони 
праці. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці (затверджені та введені в дію згідно наказу №2-ОП від 15.11.2019 р.)._______________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №4-ОП від 18.11.2019 р.). 
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №4-ОП від 18.11.2019 р.). 
Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт (наказ №5-ОП від
18.11.2019 р.).______________________________________________________________________



Інструкції з охорони праці за професіями та вилами робіт - 10 шт., в т.ч. інструкція з охорони
праці під час зберігання балонів із стисненим повітрям №4, інструкція з охорони праці під 
час водолазних робіт №5 (затверджені та введені в дію згідно наказу №9-ОП від 20.11.2019
ЕЛ_________________________________________________________________________________________________
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 місті________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки______________________________
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві___________________________
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві________________________
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці______
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту___________________
Журнал обліку видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки и суміщених
робіт______________________________________________________________________________
Журнал обліку та зберігання засобів захисту___________________________________________
Журнал протоколів перевірки знань__________________________________________________
Журнал водолазних робіт
Журнал медичного забезпечення та ін.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку ознайомлення працівників 
про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів 
та їх можливі наслідки впливу. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками 
проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці.___________________________________________________________
Робітники підприємства пройшли перевірку знань в комісії підприємства з загальних питань 
з охорони праці, інструкцій з охорони праці (протокол №1 від 27.11.2019 р.), з Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №2 від
28.11.2019 р.), з Єдиних правил безпеки праці на водолазних роботах (протокол №3 від 
06.12.2019р Л
Робітники підприємства мають професійну підготовку здобуту в спеціалізованих навчальних
закладах, навчальних курсах та за попереднім місцем роботи або служби.________________
Водолаз Гайдар А.О. пройшов професійну підготовку в спеціалізованому навчальну закладі 
Київська морська школа Товариства сприяння обороні України та отримав 24.11.2014 р. 
кваліфікацію водолаз 3 кл. І-ІІ гр. спец, робіт: 31.03.2017 р. отримав кваліфікацію водолаз 2 
кл. І-ІІ гр. спец, робіт: 22.12.2018 р. пройшов щорічну перевірку знань в КМШ ТСОУ за
спеціальністю водолаз 2 кл. І-ІІ гр. спец, робіт._________________________________________
Водолаз Ворон Володимир Володимирович пройшов професійну підготовку в МСУ-28 
Треста «Гідромонтаж» та отримав 15.04.1982 р. кваліфікацію водолаз 3 кл.; 19.09.1989 р. 
отримав кваліфікацію водолаз 2 кл. І-ІІ гр. спец, робіт в ОПТУЄ; 25.05.2001 р. пройшов 
професійну підготовку в ЗАТ «Учбово-курсовий комбінат» м. Харків та отримав 
кваліфікацію водолаз 1 кл. І-ІІ гр. спец, робіт; 28.12.2018 р. пройшов щорічну перевірку 
знань в ТОВ «Український центр підводної діяльності» за спеціальністю водолаз 1 кл. І-ІІ гр.
спец.робіт.______________________________________________________________________
Водолаз Ворон Віталій Володимирович пройшов професійну підготовку водолаза 3 кл. III 
гр. спец, робіт в в/ч 56107-1, про що зроблено запис у військовому квитку: отримав 
кваліфікацію водолаз 2 кл. І-ІІ гр. спец, робіт в Рівенській центральній рятувальній станції 
обласної ради ОСВОД УРСР: 28.12.2018 р. пройшов щорічну перевірку знань в ТОВ 
«Український центр підводної діяльності» за спеціальністю водолаз 1 кл. І-ІІ гр. спец.



робіт.
Особисті книжки водолазів в наявності._______________________________________________
Також в наявності особисті медичні книжки водолазів з позитивними висновками водолазної 
медичної комісії (ВМЮ про придатність до водолазних робіт, із зазначенням встановленої 
глибини занурення в поточному році, а також після щорічного підтвердження ВМК їх
кваліфікації._____________________________________________________________________
В наявності експлуатаційна документація (паспорти заводів-виробників, інструкції з 
експлуатації, описи, формуляри водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних
спусків і робіт та інша документація). Розроблені технологічні карти._____________________
експлуатаційної документації,

Згідно наказу №8-ОП від 18.11.2019 р. всі робітники забезпечені спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-4.26- 
96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (комплект водолазного спецодягу, 
комплект водолазної білизни зимової та літньої). На кожного робітника заведена особиста 
картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту._____________________________________________________
Наказом №15-ОП від 29.10.2019 р. передбачено наявність наступного водолазного 
спорядження в необхідній кількості та комплектності: гідрокомбінезон (гідрокостюм) сухого 
типу: гідрокомбінезон (гідрокостюм) мокрого типу; водолазний дихальний апарат з 
комплектом приладдя; балони із стисненим повітрям; маска та напівмаска; ласти; водолазний 
ніж з поясом; ліхтар підводний ручний (типу "Берил"); комплект водолазних вантажів 
свинцевих; поясний ремінь з вантажами; компенсатор плавучості; годинник водолазний 
наручний; спусковий пеньковий смоляний кінець окружністю 75 мм; ходовий кінець 
окружністю 35 мм; калоші водолазні (боти); рукавиці або п'ятипалі рукавички; глибиномір;
водолазний інструмент; телефонна станція з кабелем довжиною до 100 м; плавзасіб._______
Балони із стисненим повітрям (6 шт.) зберігаються в спеціально відведеному для цього місці. 
При складуванні, транспортуванні та експлуатації балонів вживаються заходи проти їх
падіння, пошкодження та забруднення.______________________________________________
Водолази забезпечені запобіжними та рятувальними засобами (сигнальний кінець 
окружністю 50-65 мм; сигнальний кінець окружністю 35-50 мм; контрольний кінець; 
водолазний пояс (ремінь безпеки). Періодичність, обсяг і вид технічного обслуговування 
виконуються у відповідності до вимог Інструкції з технічного обслуговування водолазної 
техніки (щомісячно та в дні спусків (робочі перевірки) (акт випробування №1 від 29.11.2019
ЕЛ_____ ___________________________________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,
В наявності актуалізований фонд нормативно-правових документів, які регламентують
виконання робіт: ______________________________________________________ .
Закон України «Про охорону праці».__________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»._______________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».____________________
НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів
про охорону праці, що діють на підприємстві».________________________________________
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»._______________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників».______________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».



ІТПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском.__________________________________________________________________________
НПАОП 45.24-1.01-91 Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 1. Правила 
водолазної служби.___________
НПАОП 45.24-1.07-90. Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина 2. Медичне 
забезпечення водолазів та ін._____
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет.___________________________
Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з охорони праці. 
На підприємстві в наявності навчально-методичне забезпечення. Є посібники з охорони 
праці, наглядна агітація. Розроблені та затверджені навчальні плани та програми 

івчання з питань охороні праці, електробезпеки та пожежної безпеки, в т.ч. 
та екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці під час 
х робіт, зберігання балонів із стисненим газом та програми проведення 
и праці на робочому місці для працівників, які виконують ці роботи.
еріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В .А. Хорольский
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці :У: ■■'У/уг,, 20 /^р . № ■ '■'і 'г / £  / 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.


