
ДЕКЛАРАЦІЯ з... стр,ПІШ1 послуг
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці їМ '/Л і 'ЄЇ'Лоло

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

виробниче підприємство «Газтехсервіс Дніпро» ______  "_____ ________ ________ _
49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 41. корп. А, прим. 504; код ЄДРПОУ 43490058;

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
директор Кузьменко Володимир Сергійович; тел. (056) 766-25-84; gtsdnipro@ukr.net

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 на території України______________________________________________
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 страхування не укладався,

(найменування страхової компанії, 
оскільки діючим законодавством не передбачено обов’язкових видів страхування при виконанні

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
робіт підвищеної небезпеки та ТОВ «НВП «Газтехсервіс Дніпро» не має об’єктів підвищеної 
небезпеки._____________________________І_______________________________________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Кузьменко Володимир Сергійович__________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9

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:
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: _____________________________________~
- технологічне устатковання та його елемёнти систем газопостачання природного та зрідженого 
газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, а також газовикористовуюче 
обладнання потужністю понад 0.1 МВт;__________________________________________________
- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт;__________________________
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву 
вище ніж 110 °С. посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.____________________________

найменування виду робіт.

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:gtsdnipro@ukr.net


виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих місць - 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

відповідного дозволу, кількість роботах місць, у тому числі тих, 
травм - 3, кількість приміщень -  1 од. площею 18,1 м2 за договором оренди №А-9 від 12 лютого

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
2020 р. з ПАТ «Електроважхімпроект», виробничих об’єктів -  0 од. (роботи виконуються на

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
об’єктах замовників).___________________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Цикалюк Руслан Миколайович, головний інженер, наказом від 10.03.2020 №4/3-в призначений 
відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки при виконанні наступних видів робіт:_____________________________________________

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:_______________________
- технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання природного та 
зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, а також 
газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0.1 МВт._______________________

Глушко Олександр Іванович, виконроб, наказом від 10.03.2020 №4/2-в призначений 
відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки при виконанні наступних видів робіт:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:_______________________
- парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт:_________________
- трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою 
нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.________

Цикалюк Руслан Миколайович, головний інженер, наказом від 10.03.2020 №3/9-оп призначений
відповідальним за стан охорони праці на підприємстві._____________________________________
Глушко Олександр Іванович, виконроб, наказом від 10.03.2020 №4/1-в призначений за справний
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства.____________________________
Директор B.C. Кузьменко. головний інженер P.M. Цикалюк, виконроб О.І. Глушко пройшли 
навчання у навчальних центрах та перевірку знань з питань охорони праці комісіями, 
створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 
06 вересня 2019 р. №186, за напрямками:_________________________________________________
- загальний курс (Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праці) у ДП «Придніпровський ЕТЦ» - протокол №14-20 
від 13 лютого 2020 року, посвідчення №14-20-13, №14-20-12, №14-20-14:___________________
- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18 у ДП «Придніпровський ЕТЦ» - протокол №20-20 від 20 лютого 2020 року, 
посвідчення №20-20-2, №20-20-1, №20-20-3:______________________________________________
- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 у 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» - протокол №17-20 від 20 лютого 2020 року, посвідчення №17-20-2, 
№17-20-1. №17-20-3;___________________ Ä_______________________________________________
- «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 у ТОВ «УК 
СПЕКТР» - протокол №013 від 07 лютого 2020 року, посвідчення №00638, №00639. №00640;
- законодавства про охорону праці, «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки» розділ №4 п.1 у ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» - протокол №166 від 14 лютого 2020 року, посвідчення №1798, №1799. №1800. 
Директор B.C. Кузьменко. головний інженер P.M. Цикалюк, виконроб О.І. Глушко успішно 
склали іспити за вищенаведеними напрямками, мають IV групу з електробезпеки, можуть бути
допущені до керування газонебезпечними роботами на об’єктах систем газопостачання._______
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;



НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №03 від 16.02.2020 p.); «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол №04 від 
16.02.2020 p.); «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-
1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної
безпеки» розділ №4 п.1 (протокол №06 від 17.02.2020 p.. має III групу електробезпеки).________
Слюсар-монтажник Сіняєв І.В.:____________________________ _______________
- пройшов навчання у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань з питань охорони 
праці комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06 вересня 2019 р. №186, за напрямком: законодавство про 
охорону праці. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-
1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 
безпеки» розділ №4 п.1 (протокол №166 від 14 лютого 2020 року, посвідчення №1801, має III 
групу електробезпеки);_________________________________________________________________
- пройшов навчання на підприємстві та перевірку знань з питань охорони праці постійно діючою 
комісією ТОВ «НВП «Газтехсервіс Дніпро» за напрямками: Закони України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол 
№01 від 12.02.2020 p.); «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 (протокол №02 від 13.02.2020 p.); «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол №03 від 16.02.2020 p.); 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00- 
1.81-18 (протокол №04 від 16.02.2020 р.) «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП
0.00-1.76-15 (протокол №05 від 17.02.2020 p.)._____________________________________________
Відповідальною особою за проведення вступного інструктажу з охорони праці є головний 
інженер P.M. Цикалюк. Інші інструктажі проводяться директором B.C. Кузьменко. головним 
інженером P.M. Цикалюком, виконробом О.І. Глушко з підпорядкованими ним працівниками. 
Записи про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів 
вносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 
Повторний інструктаж проводиться на роботах підвищеної небезпеки не рідше 1 разу на 3 місяці, 
для решти робіт не рідше 1 разу на 6 місяців. Згідно з розділом 6 Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівники ТОВ «НВП 
«Газтехсервіс Дніпро» під час прийняття на роботу та періодично проходять інструктажі з 
питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також 
з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих (вступний, 
первинний, повторний, позаплановий, цільовий). Записи про проведення вступного інструктажу 
вносяться до журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.______________

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

Для виконання задекларованих робіт ТОВ «НВП «Газтехсервіс Дніпро» має належну 
матеріально-технічну базу, у тому числі ключі трубні, розвідні, рожкові різних типорозмірів, 
викрутки, слюсарний інструмент, болгарки (кутові шліфмашини) Makita DWT WS10-125T. 
Makita GA9020S, перфоратор Makita HR2470, дриль ударний Stern, трансформатор зварювальний 
ТДМ-505У2. компресор, вимірювач диференціального тиску ОКСИ ІД, течошукач- 
газосигналізатор ВАРТА 5-03М, газоаналізатор ОКСИ -  5. мультіметр цифровий, рулетки, тощо. 
На інструмент, вимірювальні прилади, обладнання, пристрої, засоби індивідуального захисту в 
наявності експлуатаційна документація (паспорти, формуляри, інструкції, настанови з
експлуатації, тощо).____________________________________________________________________
Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска 
захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, жилети сигнальні костюм 
зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці 
діелектричні, маски зварювальника. куртки утеплені, штани утеплені, чоботи, інше). Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



Підприємство забезпечено спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту (313), 
мийними засобами, у тому числі: каски захисні, окуляри захисні закриті, респіратори 
пилогазозахисні, черевики без проколозахисної прокладки, рукавиці, рукавички, пояси монтажні 
запобіжні, костюми. Працівникам товариства видаються безоплатно 313 згідно вимог НПАОП 
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці» та з урахуванням фактичних умов праці. 
Забезпечення придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та
належного гігієнічного стану) 313 покладено на директора B.C. Кузьменко.___________________
На підприємстві є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, зокрема щодо загальних 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
питань та робіт, які декларуються, а саме: Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 
№2694-ХІІ, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-ХІУ, Закон України «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 №2245-111, Порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337, НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про 
службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці». Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене 
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду від 21.03.2007 № 55, НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», ДБН А.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні 
положення». Матеріально-технічна база підприємства дозволяє дотримуватись вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларуються. 
Обладнано куточок з охорони праці з метою проведення організаційної та методичної роботи по 
навчанню робітників, пропаганди безпечних умов праці, профілактиці аварій, виробничого 
травматизму і професійних захворювань. Підприємство забезпечено посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною та довідковою літературою, 
учбовими програмами та наглядними матеріалами, комп’ютером. Фонд нормативно-правової 
документації постійно поповнюється і актуалізується. Працівники підприємства мають доступ 
до нормативно-правової wfm через мережу Інтернет та у друкованому вигляді.________________

Кузьменко B.C.
(ініціали та прізвище)

Декларац>^^реос^ ^ а н а  у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^ і ?  20я^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 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.


