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ДЕКЛАРАЦІЯ

— ■ я о к н г т а  20~ р -
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця______ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЙХУА-ЮА», 50000, Дніпропетровська 

область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, буд.67, офіс 211________ .
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

______________________________ 42426877_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ

директор Васильєв Антон Володимирович, +38(067)568-09-00; 
\уеіІща.иа@атаі1. с о т _______________________________________________ .

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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, устаткування 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 
________________ 30.09.2019р. ДП Криворізький ЕТП Держпраці_________ .

(дата проведення аудиту)

Я ,_______ Васильєв Антон Володимирович ,______________________
(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: газополум'яні роботи______________ ,

(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,



14 робочих місць
кількість робочих місць, в тому числі тих,

_______в тому числі 2 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

офісне приміщення, адреса м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 67, офіс 
211 (згідно договору оренди № 14 від 15.12.2018 з ТОВ 
«БУДТЕХСЕРВІС»); складське приміщення, адреса м. Кривий Ріг, вул. 
Окружна, 127 (згідно договору оренди № 20/19-01 від 28.01.2019 з ТОВ 
«Компанія «ЕНЕРГОМАКС»)______ ____________________________________ .

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

__________виробничі об'єкти -  згідно договорів підряду__________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості______ Васильєв Антон Володимирович, директор -
відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, пройшов навчання в Приватному закладі 
«Центр професійної освіти і навчання», та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, з курсу 
«Охорона праці-загальний курс» витяг з протоколу від 30.11.2018, №1322; з 
«Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу від
23.11.2018, №1304; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 
0.00-1.76-15) витяг з протоколу від 05.03.2020, №138; «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) 
витяг з п р о т о к о л у  від 07.12.2018. №1359. «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) 
витяг з протоколу від 11.03.2020, №157. Наказом від 02.01.2020, №1 
створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії, 
директор Васильєв A.B., та члени комісії: майстер Чулков І.С.. пройшов 
навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання», 
та перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, з курсу «Охорона праці-загальний курс» витяг з 
протоколу від 21.11.2019. №1056; з «Питань пожежної безпеки посадових 
осіб» витяг з протоколу від 21.11.2019. №1066; «Правил безпеки систем 
газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) витяг з п р о т о к о л у  в ід  05.03.2020, 
№138; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
п р и с т р о я м и » (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 28.11.2019, 
№1078; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) витяг з п р о т о к о л у  в ід  11.03.2020, №157; 
інженер з охорони праці Бугрєєва А.М.. пройшла навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання», та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, з 
курсу «Охорона праці-загальний курс» витяг з протоколу від 30.11.2018, 
№1322; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу від
23.11.2018, №1304; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 
0.00-1.76-15) витяг з протоколу від 05.03.2020, №138; «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) 
витяг з протоколу від 07.12.2018, №1359; «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) 
витяг з протоколу від 11.03.2020, №157. Наказом від 12.03.2020, №8



призначена відповідальна особа за безпечне виконання газополум'яних 
робіт -  майстер Чулков І.С. Наказом від 05.03.2020, №6 призначена 
відповідальна особа за видачу наряд-допусків на право виконання робіт 
підвищеної небезпеки -  майстер Чулков І.С. Наказом від 02.01.2020, №3 
призначений відповідальний за пожежну безпеку на підприємстві -  
директор Васильєв A.B._________________________________________________

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

Наказом по підприємству від 04.12.2018, №2 створена та діє служба 
охорони праці в особі інженера з охорони праці Бугрєєвої А.М._______

наявність служби охорони праці.

На підприємстві розроблені:____________________________________________

Положення про службу охорони праці: Положення про систему управління 
охороною праці; Положення про комісію з питань охорони праці: 
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників 
з охорони праці; Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ 
про затвердження від 04.12.2018, №1); Програми вступного, первинного та 
повторного інструктажів з охорони праці (наказ про затвердження від
04.12.2018, №4); Програми стажування для конкретних професій
працівників з питань охорони праці (накази про затвердження від
05.12.2018, №11; 04.11.2019, №12/1)_____________________________________
Наказами по підприємству від 04.12.2018, №3; 04.11.2019, №12/2; 
05.03.2020, №7 введено в дію інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт, в тому числі: №01-18 для електрогазозварника; №14-19 для 
газорізальника; №15-20 при роботі з газополум'яним обладнанням; №16-20 
при експлуатації балонів зрідженими, стиснутими та розчиненими газами; 
№07-18 при роботі з ручними інструментами та пристроями; №11-18 по 
наданню першої домедичної допомоги.__________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві ведуться наступні журнали з охорони праці: реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці; реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; реєстрації інструкцій з охорони 
праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків 
на виконання робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів і розпоряджень; 
протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних випадків на виробництві;
обліку та зберігання засобів захисту.___________________________________
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної 
небезпеки, навчені та мають відповідні посвідчення, а саме: 
електрогазозварник Черкас О.О., пройшов навчання у ДП «Навчально- 
курсовий комбінат «Кривбасбуд», свідоцтво № 00004289 від 21.10.2011р. та 
отримав кваліфікацію електрогазозварник; ТОВ «АКВАПЛАСТ» 
посвідчення зварника №ДН-75-1891, від 26.08.19, протокол №26-08; 
газорізальник Бойко В.Г. пройшов навчання у Професійно-технічному
училищі №45, посвідчення №91від 06.05.2003р. та отримав кваліфікацію
газорізальник.
Робітники, щороку проходять: спеціальне навчання, відповідні інструктажі, 
перевірку знань з питань охорони праці відповідних нормативно-правових



актів охорони праці, у тому числі з «Правил безпеки систем
газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) витяг з протоколу від 05.03.2020, 
№138; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) витяг з протоколу від 11.03.2020, №158; 
з питань Пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) витяг з протоколу 
від 11.03.2020, №160; в Приватному закладі «Центр професійної освіти і
навчання» та в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства ТОВ «ВЕЙХУА-ЮА» в обсязі виконуваної ними роботи 
(протоколи останньої перевірки від 13.09.2019; 20.09.2019; 27.11.2019; 
29.11.2019). Навчання і перевірка знань з питань охорони праці на 
підприємстві, спеціальне навчання, організація і проведення інструктажів з 
питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового 
положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.
Для виконання робіт .підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство 
має таке обладнання: різак Р-1«Донмент-142» (протоколи випробувань 
№018114, №018115 від 11.03.2020р.), редуктор пропановий (протоколи 
випробувань №017233, №017234 від 11.03.2020р.), редуктор кисневий 
(протоколи випробувань №018243, №018244 від 11.03.2020р.), рукави 
(протоколи випробувань № 017792, №017793 від 11.03.2020р.), пальник 
«Донмент-250» (протокол випробувань №017091 від 11.03.2020р.). Усе 
обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників. Випробування проводяться в ПП 
ГЕФЕСТ ПЛЮС (свідоцтво про атестацію №08-0075/2018)________________

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «ВЕЙХУА-ЮА» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному 
обсязі з урахуванням специфіки умов праці (костюм (на 12 міс.), черевики 
(на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), щитки для зварників (до зносу), захисні 
каски (до зносу), підшоломник (до зносу), захисні окуляри (до зносу), 
тощо). На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.________

засобів індивідуального захисту

При виконанні робіт ТОВ «ВЕЙХУА-ЮА» керується нормативно- 
правовими актами: Закон України «Про охорону праці»; «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року №1107; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; «Правила пожежної безпеки України»; 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання»; НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального
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захисту на робочому місці»: НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про 
комісію з питань охорони праці підприємства»; НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»; 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». ТОВ «ВЕИХУА-ЮА» має куточок з охорони 
праці, який оснащений наочним приладдям, яке постійно оновлюється з 
електронного журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці». На 
підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.__________________________________.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Васильєв A.B.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці о ? ?  20 <^4? р. №  ^ З ’,

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.


