
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам ’ ”А 2021 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальність «Технум»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49053. Дніпро, вулиця Сухачівська. будинок 36, код згідно з ЄДРПОУ 42443007
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Пирч Володимир Володимирович. 0977672266______________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: tehnum@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, устаткування підвищеної 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 
страхування не проводиться, так як підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.10.2019
(дата проведення аудиту)

______________________________ Я. Пирч Володимир 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, устаткування 
підвищеної небезпеки: 
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- зварювальні роботи:
- 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,
Кількість робочих місць 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2

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

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренли №  5 від 01.09.2019 року з ТОВ 
«Требус») за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Запорізький тупик, буд. 5

будівель і споруд (приміщень),виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості Директор -  Пирч Володимир Володимирович пройшов навчання і
Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. з курсу:

«Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці 
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у раз: 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» (витяг ; 
протоколу №1/02-20 ОП-7ТБ від 11.02.2020 р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №1/02-20 ВР-ТХ від 11.02.2020 р.);

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вишеЮОО В') (витяг з протоколу 
№2.03-20 ЕЛ/Л від 03.03.2020 р.):

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №2/01-20 ОТ-ГС від 27.01.2020рЛ;

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області.
Інженер з охорони праці -  Сайгак Анатолій Юрійович, пройшов навчання в Навчальному 

центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. з курсу:
«Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 

вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» (витяг з 
протоколу №1/02-20 ОП-ГР від 14.02.2020);

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з протоколу 
№18.03-20 ЕЛ/Л від 11.03.2020 р.):

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №2/02-20 ВР/СД від 13.02.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №3/02-20 ОТ-ТТГР від 13.02.2020).

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області

Наказом від 01.10.2019 №01/10/2019-5 відповідальною особою за безпечне виконання робіт 
на висоті, за збереження та утримання у технічно справному стані електроінструменту, 
зварювальні, газополум’яні роботи є директор -  Пирч Володимир Володимирович

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

Наказом №01/10/2019-1 по підприємству від 01.10.2019 року створено службу з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Сайгака Анатолія
Юрійовича (наказ від 30.03.2020 №30/03/2020-1).______________________________________________

На підприємстві розроблені:_____________________________________________________________
-Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження від 30.03.2020

№30/03/2020-11_____________________________________________________________________________
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3/2

ОП від 17.07.2018 р Л:_____________________________________________________________________ _______________
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань

охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №01/10/2019-3 від 01.10.2019.):______________
-Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та затвердження 

№3/2 ОП від 17.07.2018 р/):___________________________________________________________________

-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження №01/10/2019-3 від 01.10.2019 
р.), в тому числі: №1 Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом: №4 Інструкція 
з охорони праці при роботі на висоті понад 1,3 метра; №5 Інструкція з охорони праці при роботі на 
комп’ютерній техніці (екранному пристрої); №6 Інструкція з охорони праці для слюсаря із 
складання металевих конструкцій; №7 Інструкція з охорони праці для полірувальника (механічне
оброблення металів-); №8 Інструкція з охорони праці для газозварника.__________________________

-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:__________________________
;_____ журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП;
-_____ журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;

журнал реєстрації інструкцій з ОП;



;_____ журнал обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві;
:_____ журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП;
г_____ журнал обліку перевірки знань з ТБ у персонала з групою № 1 за правилами
електробезпеки;
і_____ журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою;
і_____ журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків;
_̂____ журнал реєстрації аварій;

-_____ Журнал обліку електроінструменту (Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів');
г_____ Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань (Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів');
і_____ Оперативний журнал (Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
і_____ Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж (Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів);
_̂____ Журнал обліку захисних засобів (Правил безпечної експлуатації електроустановок

споживачів);
;_____ Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними
ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів; журнал випробувань засобів 
захисту із діелектричних матеріалів. (Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів);
_̂____ Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. (Правил безпечної експлуатації

електроустановок споживачів).
Працівники підприємства ТОВ «Технум». що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 

проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з 
«Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом
МОЗ України від 21.05.2007 № 246.___________________________________________________________

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій 
на 2020 рік».________________________________________________________________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:____________
Юрій Дмитро Анатолійович пройшов навчання в Дніпропетровському професійно- 

будівельному ліцеї за професією газозварник (посвідчення №025902 від 29.09.2008), на підставі 
результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, 
затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ТОВ «Пуско
налагоджувальне підприємство «Коксохімтепломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84; НПАОП 0.00
1.80-18; СОУ МПП 53.020-158:2006; ДСТУ Б.В.2.6-199:2014: ДСТУ Б.В.2.6-200:2014: СНиП III- 
18-75 (р.3-8). СНиП 3.03.01-87 (п.4.78-4.134) допущений до газового зварювання сталевих несучих 
і огороджувальних конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і 
технологічних трубопроводів Протокол №39 від 10.03.2020 р. Посвідчення №38-ДН-58, дійсне до
10.03.2022 р.

пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. з курсу: 
«Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки 
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики 
професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного 
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» (витяг з протоколу 
№1/02-20 ОП-ДБ від 11.02.2020 p.):

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з протоколу 
№2.03-20 ЕЛ/Л від 03.03.2020 p.);

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №1/02-20 ОТ-ТТ від 12.02.2020р.)

спеціальне навчання персоналу з безпечного виконання робіт з використанням спеціальних 
страхувальних засобів НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг з протоколу №1/02-20 ВР-ТХ від 14.02.2020р.)

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області___________



Інші відомості Директор -  Пирч Володимир Володимирович пройшов навчання в
Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. з курсу:

«Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» (витяг з 
протоколу №1/02-20 ОП-ДБ від 11.02.2020 р.);

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №1/02-20 ВР-ТХ від 11.02.2020 р.);

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В-) (витяг з протоколу 
№2.03-20 ЕЛ/Л від 03.03.2020 р Л:

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №2/01-20 ОТ-ГС від 27.01.2020рЛ;

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області.
Інженер з охорони праці -  Сайгак Анатолій Юрійович, пройшов навчання в Навчальному 

центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. з курсу:
«Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 

вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» (витяг з 
протоколу №1/02-20 ОП-ГР від 14.02.2020):

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з протоколу 
№18.03-20 ЕЛ/Л від 11.03.2020 рЛ:

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №2/02-20 ВР/СД від 13.02.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №3/02-20 ОТ-ТТГР від 13.02.2020).

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області

Наказом від 01.10.2019 №01/10/2019-5 відповідальною особою за безпечне виконання робіт 
на висоті, за збереження та утримання у технічно справному стані електроінструменту, 
зварювальні, газополум’яні роботи є директор -  Пирч Володимир Володимирович

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

Наказом №01/10/2019-1 по підприємству від 01.10.2019 року створено службу з охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Сайгака Анатолія
Юрійовича (наказ від 30.03.2020 №30/03/2020-1).______________________________________________

На підприємстві розроблені:_____________________________________________________________
-Положення про службу охорони праці (наказ про перегляд та затвердження від 30.03.2020

№30/03/2020- П._____________________________________________________________________________
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №3/2

ОП від 17.07.2018 рЛ:________________________________________________________________________
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань

охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №01/10/2019-3 від 01.10.2019.):______________
-Положення про систему управління охороною праці (наказ про перегляд та затвердження 

№3/2 ОП від 17.07.2018 р.):___________________________________________________________________

-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження №01/10/2019-3 від 01.10.2019 
рЛ, в  тому числі: №1 Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом; №4 Інструкція 
з охорони праці при роботі на висоті понад 1.3 метра; №5 Інструкція з охорони праці при роботі на 
комп’ютерній техніці (екранному пристрої); №6 Інструкція з охорони праці для слюсаря із 
складання металевих конструкцій; №7 Інструкція з охорони праці для полірувальника (механічне
оброблення металів); №8 Інструкція з охорони праці для газозварника.__________________________

-Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:__________________________
:_____ журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП:
г_____ журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;

журнал реєстрації інструкцій з ОП;



:_____ журнал обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві:
 - журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП:
:_____ журнал обліку перевірки знань з ТБ у персонала з групою № 1 за правилами
електробезпеки:
_̂____ журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою:

:_____ журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків:
=_____ журнал реєстрації аварій:
і_____ Журнал обліку електроінструменту (Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів):
_̂____ Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань (Правил безпечної експлуатації

електроустановок споживачів):
:_____ Оперативний журнал (Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів):
______- Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж (Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів):
:_____ Журнал обліку захисних засобів (Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів):
:_____ Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з ізолювальними
ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів: журнал випробувань засобів 
захисту із діелектричних матеріалів. (Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів):
_̂____ Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. (Правил безпечної експлуатації

електроустановок споживачів).
Працівники підприємства ТОВ «Технум», що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 

проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з 
«Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом
МОЗ України від 21.05.2007 № 246.___________________________________________________________

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій 
на 2020 рік».________________________________________________________________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:____________
Юрій Дмитро Анатолійович пройшов навчання в Дніпропетровському професійно- 

будівельному ліцеї за професією газозварник (посвідчення №025902 від 29.09.2008), на підставі 
результатів випробувань, проведених у відповідності з Правилами атестації зварників, 
затвердженими Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 р. за №61 пройшов атестацію в ТОВ «Пуско
налагоджувальне підприємство «Коксохімтепломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84: НПАОП 0.00
1.80-18: СОУ МПП 53.020-158:2006: ДСТУ Б.В.2.6-199:2014: ДСТУ Б.В.2.6-200:2014: СНиП III- 
18-75 (р.3-8), СНиП 3.03.01-87 (п.4.78-4.134) допущений до газового зварювання сталевих несучих 
і огороджувальних конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і 
технологічних трубопроводів Протокол №39 від 10.03.2020 р. Посвідчення №38-ДН-58, дійсне до
10.03.2022 р.

пройшов навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. з курсу: 
«Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки 
виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики 
професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного 
випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» (витяг з протоколу 
№1/02-20 ОП-ДБ від 11.02.2020 р.):

ПБЕЕС. ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вищеІООО В) (витяг з протоколу 
№2.03-20 ЕЛ/Л від 03.03.2020 р.): '

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №1/02-20 ОТ-ТТ від 12.02.2020р.)

спеціальне навчання персоналу з безпечного виконання робіт з використанням спеціальних 
страхувальних засобів НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг з протоколу №1/02-20 ВР-ТХ від 14.02.2020р.)

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області___________



Берелет Олексій Миколайович полірувальник пройшов навчання в Навчальному центрі з
охорони праці ФОП Макаров Д.В. з курсу:

«Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій» (витяг з 
протоколу №2/11-19 ТХ від 20.11.2019);

спеціальне навчання персоналу з безпечного виконання робіт з використанням спеціальних 
страхувальних засобів НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (витяг з протоколу №2/11-19 ТХ від 20.11.2019р.).

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання: інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: кутові шліфувальні 
машинки «DeWALT DWE4579», Дриль Bosch GBM 6 RE, риштування стоїчні алюмінієві, вишки- 
тури на домкратах с колесами, драбини 3-хсекційні розкладні (акт випробування від 29.09.2019 
p.), на які є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації'), пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, 
страхувальні, опорні та допоміжні канати, уловлювачі з вертикальними канатами, фал запобіжний 
1ФК, сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, страхувальні, опорні та 
допоміжні канати (акт випробування від 20.11.2019 р. ), уловлювачі з вертикальними канатами, 
запобіжні верхолазні пристрої ПВУ-2 (акт випробування від 12.12.2019 р.~), страхувальні системи, 
захисні каски, захисні костюми, пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом 
тросовим (акт випробування від 20.11.2019 p.). Усе обладнання та 313 використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників, що використовуються під час виконання робіт на висоті.

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18. 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на Іміс.), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка утеплена 
іна Збміс.). чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений (на 24 міс.), які були придбані у квітні 
2019 року. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту._____________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-2.01-05 
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11
12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; та інш. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді 
знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці________________________________________

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларується в наявності: інверторний 
цифровий напівавтомат «ПАТОН nCH-160S/200S/250S», зав. № 231058, країна виробник ■
Україна.



Балони з киснем, зварною сумішшю постачаються на підприємство постачальником ТОВ
«Кріоген ЛТД» та за необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки №123 та договір підряду 
№Р-123У

На підприємстві є кабінет охорони праці, який забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з 
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань._______

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

Пирч В.В.

«2  £  » «_______Ч ________ » 2020  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  '■' 2020 р.

№ , , У  .

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 та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”


