
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази /<&$-с£&>Яс> 

вимогам законодавства з питань охорони праці "....з о КВІ2020 - 20- р і

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕРМОЛІТ-ІНВЕСТ»_______________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг Металургійний район, вулиця Криворіжсталі, 
будинок 63. 42009257________________________________________________________________

місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП ОУ,

______ Харламов Сергій Юрійович. +38(099) 4166121, office@termolit-invest.com______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи  - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти
______________на території України згідно укладених договорів підряду__________________

м ісце 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 Згідно додатку 1 до 
порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року зі змінами N 75 від 
11.02.2016 в редакції від 04.03.2016р. на ТОВ «ТЕРМОЛІТ-ІНВЕСТ» страхування не 
проводиться, так як підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 01.04.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я. директор Харламов Сергій Юрійович_________________________________________
(прізвищ е, ім’я та по батькові керівника ю ридичної особи

або 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:
-роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_____________________________________
-роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, боксах, трубопроводах);______________________________________________
-земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій; _________________________________________________
-роботи верхолазні; ___________________________________________________________
-зварювальні роботи; _________________________________________________ _______
-роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників:
-зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;____________
-будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з 
видобутком корисних копалин;_____________________________
- газополум’яні роботи;______________________________________________________________
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пропан- 
б у т а н о м ) : ___________________________________________________ __________________

(найменування виду робіт  підвищ еної небезпеки  

-посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових балонів.
що є ємностями для газового моторного палива_________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

(балони із стисненим, зрідженим газом (кисень газоподібний - 2 од., пропан-бутан - 2 од.) 
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Центр надання адміністративних послуг і

mailto:office@termolit-invest.com


виробник - Україна)
які виконуються, та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 5___________
кількість робочих місць, в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 1, виробничих об'єктів: 1.______________________
будівель і споруд (приміщ ень), 

складські приміщення, виробничі дільниці -  згідно договорів підряду: 50005, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг Металургійний район, вулиця Криворіжсталі. буд. 63.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІНШ І ВІДОМОСТІ

Директор ТОВ «ТЕРМОЛІТ-ІНВЕСТ» Харламов Сергій Юрійович, інженер з охорони 
праці Попінанченко Олег Юрійович, майстер Павлиш Олександр Володимирович пройшли 
навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці, а 
саме:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання медичної допомоги 
потерпілим в разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки - протокол ПЗ 
«ЦПОН» №167/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.). №003/4.20-2020 від 
16.01.2020р.(Попінанченко О.Ю.), № 960/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.):

-НПАОП 0.00-1.15-07 .«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
п р о т о к о л  ПЗ «ЦПОН» №165/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.ЮЛ №001/4.20-2020 від 
16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю.), №959/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.):

-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - протокол ПЗ «ЦПОН» 
№168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.ЮЛ. №007/4.20-2020 від 16.01.2020р. 
(Попінанченко О.Ю.), № 964/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-на знання з питань пожежної безпеки (пожежно -  технічний мінімум), перевірені знання з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків 
яких належить виконання або забезпечення заходів пожежної безпеки - протокол ПЗ 
«ЦПОН» №162/4.20-2020 від 11.03.2020р . (Харламов С.Ю.). №147 від 05.03.2020р. 
(Попінанченко О.Ю.). № 953 від 10.10.2019р. (Павлиш О.В.);

-НПАОП 45.2-7.02-12 ЛБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці, промислова безпека у будівництві» - протокол ПЗ «ЦПОН» №190/4.20-2020 від 
11.03.2020р. (Харламов С.Ю.). №017/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю.), № 
967/4.20-2019 від 17.10.2019р. (Павлиш О.В.):

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» - протокол ПЗ «ЦПОН» №177/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов 
С.Ю.). №009/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю.), № 982/4.20-2019 від 
24.10.2019р. (Павлиш О.В.):

-НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо - розвантажувальних 
робіт» - протокол ПЗ «ЦПОН» №192/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.. 
Попінанченко О.Ю.). № 1000/4.20-2019 від 31.10.2019р. (Павлиш О.В.):

-НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» протокол ПЗ 
«ЦПОН» №170/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.ЮЛ №018/4.20-2020 від 
16.01,2020р.(Попінанченко О.Ю.). № 983/4.20-2019 від 24.10.2019р. (Павлиш О.В.):

-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» протокол ПЗ «ЦПОН» №168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю.). 
№007/4.20-2020 від 16.01.2020р.(Попінанченко О.ЮЛ № 966/4.20-2019 від 17.10.2019р. 
(Павлиш О.В.);

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол ПЗ «ЦПОН» 
№168/4.20-2020 від 11.03.2020р. (Харламов С.Ю. -V група з електробезпеки, до та понад 
1000В). №005/4.20-2020 від 16.01.2020р. (Попінанченко О.Ю. -IV група з електробезпеки, до 
та понад 1000В). № 994/4.20-2019 від 31.10.2019р. (Павлиш О.В.-ІІІ група з електробезпеки, 
до 1000В);__________________________________________________________________________



Наказами по підприємству переглянуті, затверджені та введені в дію:
-Положення про Систему управління охороною праці - наказ № 14 в ід 03.03.2019р.;
-Положення про службу ОГІ - наказ №3 від 06.02.2020р.;
-Положення про порядок проведення робіт п ідвищ еної небезпеки, які оф ормляються 

нарядом-допуском - наказ №21 від 18.03.2020р.;
-Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій - наказ №12 від 

13.02.2020р.;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань _з питань охорони праці - 

наказ № 16 від 13.03.2020р.;
Наказом від №  11 від 06.02.2020р. -  майстер Павлиш О.В., атестовайий ііа знання 

нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НГ1А01І. призначений 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- за безпечне проведення робіт на висоті, верхолазних робіт, використання, облік, 
зберігання у справному стані та періодичні випробування запобіжних поясів та 
страховальних канатів;

- за безпечне виконання робіт - роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах. 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах);

- за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в 
зоні розташування підземних комунікацій, в тому числі за д о пом огою технологічних 
транспортних засобів ;

- за безпечне зведення ,.м онтаж  і демонтаж будинків, споруд, зміцнення. їх аварійних 
частин;

- за безпечне будівництво, ремонт, експлуат а ція та л ікв ідація підзем них споруд, не 
пов 'язаних з видобутком корисних копалин;

- за експлуатацію (застосування) посудин, що працюють під тис ком понад 0.05 МІІа, 
зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, пронан- 
бутаном);

- за безпечне виконання зварювальних, газополум’яних робіт, за протипожежний стан і 
безпечну експлуатацію засобів пожежогасіння на о б ’єктах при виконанні робіт;

- за безпечне виконання робіт, що виконуються за допомогою  механічних підіймачі в ,
вантажопідіймальних механізмів і відповідного__обладнання, із числа робітників до
виконання робіт на об 'єкті по переміщ енню вантажів за до 11 ом о і о ю ваш ажої і ідій ма. іьн.их 
кранів д о пущено стропальником - Бойчук P.O., який мае відповідну підготовку, а також 
наказом визначено працівників, а саме:
- допущ ених до виконання робіт з робочої платформи підйомника - Мороз Д. С., Бойчук Р. О.. 
Куценко А.1.. Павлиш О. В.;
- допущ ених до виконання робіт на висоті, в тому числі верхолазних робіт - Мороз Д. С.. 
Бойчук Р. О., Куценко A.I., Павлиш О. В.;

- допущ ених до експлуатації балонів - Куценко A.I., Павлиш О. В.
Наказом № 23 від 0 1 .04 .2020р. но підприємству призначено ос о бу , в у ц і о в і да; іьну з а 

електрогосподарство та пожежну безпеку підприємства дирскгора Харламова С .(О... 
атестованого в установленому порядку на знання ГІЬ та І ІПАОП 40.1-1.21-98 (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В).

Наказом № 4 від 06.02.2020р. затвердженні та введенні в дію посадові інструкції
відповідальних інженерно -  технічних працівників._в яких у встановленому порядку
відображені вимоги з питань охорони праці.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки; .
Наказом по підприємству № 6 від 06.02.2020р. по службі охорони праці - призначено 

відповідальну особу інженера з ОП Попінанченко О .Ю.. який виконує обов’язки за
сумісництвом та мас відповідну підготовку з питань 0 1 L

наявністю служби охорони прані.



Безпечне виконання робітниками робіт п ідвищеної небезпеки реглам ентує! ь ся

інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені зг ідно з вим огами 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого 
наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №  9, які переглянуті, затверджені та введені 
в дію наказом по Підприємству від 06.02.2020 №  4. Ведуться журнали реєстрації та видачі 
інструкцій з охорони праці у відповідності до професії та видів робіт, в т о му числі при 
виконанні декларованих робіт та інші.

При прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та 
небезпечні умови праці та проходять медичне обстеження. Довідки працівників, які 
підлягають попередньому медичному огляду при п рийомі на роботу (за формою додатку № 7 
до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій) - видані 
спеціалізованими мед и ч ними закладом Т ОВ «Сімейна клініка 1ІМС». що підтвердж ую ть 
медичні довідки про проходження медичного огляду прац івників ТОВ «TF.PMOJHT 
ІНВЕСТ» від лютого 2020 року. Працівники Підприємства, які зайняті на роботах з 
п ідвищеною небезпекою, відповідно до статті 5 «Права на охорону праці під час укладання 
трудового договору» Закону України « П ро охорону праці» і Наказу Міністерства охорони 
здоров'я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 
23.09.1994 №  263/121 Про з а твердження Переліку робіт, де с потреба у професійному доборі,
періодично проходять психофізіологічну експертизу в ТОЕЗ «Сімейна..клініка 11МС», що
підтверджено висновками за грудень 2019 рік.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки га охорони праці: 
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: Журнал реєстрац ії 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з 
питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації осіб, я кі потерпілі і від і іеіцасі п-іх вин а/1 к їв ; 
Журнал протоколів перевірки знань; Ж урнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструмента та інші.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві розроблено та затверджено 
наказом №  16 від [3.03.2020 р.д «Положення про порядок проведення навчання і перевірки інань 
з питань охорони праці», у додатках до якого затверджені програми навчання, інструктажів та 
перелік питань для перевірки знань з охорони праці.

Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчен ня), а саме:
Мороз Дмитро Сергійович__- Свідоцтво ПЗ «ЦПОН» Монтажника_з монтажу сталевих та
залізобетонних к о н с т р у к ц ій  4 р. № 501- 19-07, посвідчення № 003-3  про допуск до виконання робіт з 
робочої платформи підйомника, посвідчення №003-2 про допуск до верхолазних робіт:
Бойчук Руслан Олександрович Свідоцтво Бетоняра 4 р. 113 «ЦПОН» № 4 80- 19-02, свідоцтво 1 ІЗ 
«ЦПОН» №004353 - стропальника 3 р„ посвідчення №001-3 про допуск до виконання робіт з 
робочої платформи підйомника, посвідчення № 001-2 про допуск д о верхолазних робіт:
Куценко Андрій Ігорович Свідоцтво електрогазозварника 5 р. ПЗ «ЦПОН» №>185-19-03. 
посвідчення №002-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, 
посвідчення № 002-2 про допуск до верхолазних робіт, посвідчення №002-4 про допуск до 
експлуатації посудин, що працюють під тиском;
Павлиш Олександр Володимирович - Свідоцтво ПЗ «ЦПОН» Слюсаря ремонтника 4 р. №‘634- 
19-01. посвідчення №;004-3 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника, 
посвідчення №004-2 про допуск до верхолазних робіт, посвідчення №004-4 про допуск до 
експлуатації посудин, що працюють під тиском;
Дубов Володимир Геннадійович - свідоцтво 18-17-02 - машиніста екскаватора 5р. видане НКК 
«К1Б» - обслуговуючий персонал за договором оренди з ГОВ «Укр.монтажспснстроіі».



Працівники Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Положенням про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом 
від 13.03.2020р. №  16 по Підприємству, навчені і пройшли перевірку знань нормативи их акті в з 
охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі виконуваної 
ними роботи, в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства 
(протоколи від 01.04.2020 №1-8).

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та Н ПАОП інженерно-технічних 
працівників та робітників підприємства затверджено наказом директора №22 від 0 1,04.2020р.: 

Голова комісії:
Харламов С. Ю. -  директор 
і члени ком іс ії :
Попінанченко 0 .10 .  - ін ж енер з охорони праці 
Павлин і О . В майстер

інструкціи про проведения павчаїіия та інструктажу мштаїіь охорони праці,

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби виробництва 
та наглядні посібники з експлуатаційного використання інструменту, яке використовується 
при виконанні заявлених робіт.

Драбини, риштування, інвентарні засоби підмащування оглянуто комісією підприємства 
та допущено в експлуатацію, згідно акту №13/03 від 13.03.2020р.

Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконую ться_працівниками
підприємства, відповідно до Проектно -  технологічної д о кументації та розроблених і 
погоджених з підприємствами замовниками Проектів виконання робіт. В тому числі при 
виконанні земляних робіт отримується дозвіл від організацій, комунікації яких розташовані в 
зоні робіт. Застосування землерийних маш ин під час виконання земляних робіт здійснюється 
згідно вимог чинного законодавства з укладанням відповідних д о говорів оренди (Д О ГОВІР 
оренди № 12/2019 від 04.12.2019р. з ТОВ «У К РМ О Н Т А Ж С11ЕЦБУД». яке має відповідний 
дозвіл на експлуатацію №!0606.19.12 (1 Іідйомник автомобі.і іь  і і ит і г  ідра в > п ч і їй  й В С -22-01 Р Г ) 
та Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 
охорони праці реєстраційний № 314.18.19 від 11.07.2018р. (екскаватор навантаж увач .1СВ 4СХ 
8йета51ег, 2014 р.в .)).

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які 
відповідають вимогам Н ПА О П  0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» і НПАОП 0.00-1 .76-15 «Правила безііеки систем 
газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються роздільно. Балон 11 з р ізними 
газами зберігаються відокремлено.

На поставку балонів з промисловими газами підприємство заклю чило договір з 
спеціалізованим підприємством ТОВ «Дніпропром сінтез» іа за необхідності ним і 
ремонтуються - договір поставки №  Д-22. Р-22 укладені від 22.03.2020р.. (п ідприє мці во мас 
відповідні дозволи на виконання роботи підвищеної небезпеки: Дозвіл на в икон ання робоч и 
підвищеної небезпеки №  1168.13.30 терміном дії від 06.11.2013 до 0 5 .11.2018. з 
продовженням до 05.11.2023. Дозвіл №  302.12.15 на виконання роботі і і пдви ще и ої 
небезпеки, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017. з продовженням до 07.07.2022. Д о звіл №  
300.12.15 на виконання роботи підвищеної небезпеки, терміном дії з 07 .07 .2012 до 
07.07.2017. з продовженням д о 07.07.2022. Д озв іл_ №  299.12.15 на виконання роботи 
підвищеної небезпеки, тер міном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017. з продовженням до 
1) 7 .0 7 . 2 0 2 2 ).

Під час заявлених робіт використовується: комплект газополум'яної апаратури (протоколи 
випробувань від 11.03.2020р. ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС»). набір ручн і і х с. іюсар них 
інст рументів, викрутка, пасатижі інв. №14.15.16.17.18.19 - (протокол випробувань №0405/19, 
від 12.07.2019 ДП «К РИ В Б А С С Т А Н Д А РТ М Е Т РО Л О Г ІЯ -



Ручні будівельні інструменти та інші пристосування (домкрати механічні, г ідравлі111 п,
зйомники гвинтові, тощо; бетонозмішувач типу «Бригадир» 140, зав.№ 009002, 2018 р .в.. 
У країна; зварю вальне обладнання -  інвертор зварювальний УУ - майстер інв. №  ЗІ.  №  32; 
електрична д риль ЕЗ інв. №  62; кутова шліфувальна маш ина М А К ІТА  інв. №  25,27; 
продовжувач котуш ка інв. №  72; перфоратор Макка, інв. №' 57,58 - протокол випробування 
№11-02/20 віл 10.01.2020р. ТОВ «БІЗІГЕСНІНОВАШ Ї» (С відоцтво про атестацію" №08- 
0040/18 від 05.12.2018р.).

Риштування стоякові приставні типу ЛСГІ2000-40/70ц,__зав.№96,__2016р.в.. У країна,
драбини, помости,__тощо; Газоаналізатор УепІЇ5МХ4 для виявлення загазо в а і11 гості
(CH.CO.Q2). зав. № 1407371-002, 2014 р.в., виробництва Іпсіи.чігіаі ЯсіспііПс СогроітПІо п, ( 'ПІЛ 
(свідоцтво про повірку від 01,08.2019], Опалубка розбірно - переставш і. щитова ОПС 
00.00.000 зав№1, 2 0 19р.в. Україна експлуатуються згідно вимог чинного законодавства та 
паспортів.

експлуатаційної документації,

П рацівники підприємства забезпечені спецодягом, спс цвзуттям та засобами 
індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які маю ть 
відповідні захисні властивості, в тому числі для виконання верхолазних робіт. 11а 
підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, випробування_ і 
перевірка придатності 313, з видачою актів, в ідповідно д ію чих нормативно правових 
документів. Пояси запоб іж ні - свідоцтво про прийняття № № 000015 від 10,01.20р. 000016 від 
10.01.2020р. поясів лямкових комбінованих моделі 1ПЛ-К - інв. № №  005, 006 стропі в "з 
карабіном до них, Україна (2 од.), виданого « ІІром ЗІЗ»., захисні окуляри і такс.інше. Під 
час викон ан ня робіт в замкнутому просторі застосовується наступні 313: Протигази 
шлангові з рятувальними мотузками ІШ І-1(2одип.). інв. № №  0007, 0008, 2019 р.в.. Україна; 
Респіратори пилозахисні, 7 од.. Україна; каски захисні універсальні. Україна, 7 од.; ловіи 
маски, 2019 р.в., Україна. З од.

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски. захисні 
окуляри і такс інше - використовується за призначенням, у технічно справному стані та 
видається працівникам під осо б истий підпис, з ознайомлен ням щодо методів застосу вам і ія та 
використання засобів індивідуального захисту, про що робиться відпов ідний за пис у жури а; і і 
або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документ ів 
виробника. Наказом № 18 від 16.03.2020р. затверджена комісія з приймання і перевірки 
засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам 
нормативних документів.

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ТЕРМОЛ1Т 111 ВЕСТ» забезпечено нормативно-правовою документацію - (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», -ППАОІІ 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». -НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці, промислова безпека у  будіїшпцтві» -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», -І ІПАОГ1 0.00-7.1 Г; 
12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», - 
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при викорисгаіщі 
працівниками засобів індивідуального захисту па робочому місі и »* -IIIІ ДО 11 0.00-1,81-і 8 
«Правила охорони праці п ідчас експлуатації обладнання, що працює підтиском», -НПАОП 0.00- 
1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», -НП АОП 4 0 .1-1.21-98 «1 Іравила безііечіюї 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», -Н1ІА011 0.00 1.71 -13 «Правила



охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». -НПАОГІ 0.00-5.11-85 «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». -НГ1АОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». -НА11Б А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні», що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які 
декларуються.

Реєстр діючих НПА ОЛ на підприємстві затверджено наказом № 20 від 17.03.2020р.
TOB «TEPMOJI1T ІНВЕСТ» оснащене: оргтехнікою, навчальними та наочни ми посібникам и

з охорони праці, актами законодавства та державними_міжгалузевими та галузевих
нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними 
програмами, необхідною для інструктажу і навчання та консультацій працівників з питань 
трудового законодаж ^Рйа^ш орони  праці.

відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
сонання робіт, які декларуються. 

іально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

С.Ю. Харламов 
(ініціали та прізвище)

Декларація з а р е є с т р о в а н у  журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі

:кларація зареєстрована у журналі ооліку суо єктів господарює 
п Д е р ж п р а ц ь / /*  2 0 ^ g .  №  <^2. SJ?

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, устаткування підвищеної 
небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття га повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.


