ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАРД»__________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Тбіліська, будинок 4.
місцезнаходження,

_____________________________________ 39993036
код згідно з ЄДРПОУ

Акимова-Власенко Тетяна М иколаївна, (095) 1 12-33-47, 39993036akard@ ukr.net
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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 території України _____ ________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

маш ин, механізмів, устаткований підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди За результатами проведеної
ідентифікації, згідно постанови КМУ № 956 від 11.07.2002, не у к л ад а в ся_____________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 25.05.2020 р.,
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»___________________________ _____________________________
(дата проведення аудиту)

Я, ___________________Акимова-Власенко Тетяна Миколаївна,_______________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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:
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт 3 додатка 6 Порядку);
зварювальні роботи (пункт 15 додатка 6 Порядку);
зведення, монтаж, і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин (пункт 22
додатка 6 Порядку);
газополум'яні роботи (пункт 25 додатка 6 Порядку);_______________________________
найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

носудин, що працюють під тиском понад 0,05 МГІа, крім автомобільних газових балонів,
що є ємностями для газового моторного палива (пункт 9 додатка 7 Порядку), а саме:
• балон з киснем технічним - 1 од., Україна;
• балон з пропан-бутаном - 1 од., Україна.___________________ _____________________
усгатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження.
які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих МІСЦЬ - 11. V ТОМУ числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм._______ ________ _______________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

м. Кривий ріг, вул. Куприна. 123 ж (склад для зберігання балонів)__________________________
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 5-ОП від 05.05.2020 p. у TOB «АКАРД» створено комісію з перевірки знань з питань
охорони праці у складі:
голова комісії:_____ директор Акимова-Власенко Тетяна Миколаївна;
члени комісії:______ головний інженер Дубів Андрій Володимирович;
___________________ начальник дільниці Кічко Євген Вадимович.____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю тьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

У ТОВ «АКАРД» діє служба охорони праці. Наказом № 1-ОІ1 від 05.05.2020 p. у TQB «АКАРД»
функції служби охорони праці покладено на головного інженера Дубіва Андрія
Володимировича.________________ ___________________________________________________
наявністю служби охорони праці

Наказом № 8-ОГІ від 06.05.2020 р. у ТОВ «АКАРД» розроблені і затверджені тематичні плани та
програми спеціального навчання з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки
посадових осіб та робітників.
Наказом № Ю-ОП від 06.05.2020 p. у ТОВ «АКАРД» начальника дільниці Кічко Є.В. призначено
відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском.
Наказом № 11-ОП від 06.05.2020 p. у ТОВ «АКАРД» начальника дільниці Кічко Є.В. призначено
відповідальним за безпечне виконання на висоті.
Наказом № 12-ОП від 06.05.2020 p. у ТОВ «АКАРД» начальника дільниці Кічко Є.В. призначено
відповідальним за безпечне виконання газополум'яних робіт.
Наказом № 13-011 від 06.05.2020 p. у ТОВ «АКАРД» начальника дільниці Кічко Є.В. призначено
відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт.
Наказом № 14-ОП від 06.05.2020 p. у ТОВ «АКАРД» начальника дільниці Кічко Є.В. призначено
відповідальним за безпечне виконання робіт зі зведення, монтажу, і демонтажу будинків, споруд,
зміцнення їх аварійних частин.
Наказом № 16-ОП від 07.05.2020 p. у ТОВ «АКАРД» начальника дільниці Кічко Є.В. призначено
відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства.
Наказом № 17-ОГІ від 07.05.2020 p. у ТОВ «АКАРД» начальника дільниці Кічко Є.В. призначено
відповідальним за утримання в справному стані зварювального обладнання та обладнання для
газополум’яної обробки металів.
Наказом № 18-ОП від 08.05.2020 р. затверджено перелік робіт, які виконуються на висоті за
нарядом-допуском.
Наказом № 25 від 12.05.2020 p. у ТОВ «АКАРД» головного інженера Дубіва О.В. призначено
відповідальною особою за контроль якості зварювальних робіт.
Керівники та фахівці ТОВ «АКАРД» пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці у встановленому порядку.
Директор Акимова-Власенко Т.М.. головний інженер Дубів A.B. пройшли у ТОВ «ОНЦ
«РЕГІОН БУД» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в
галузі, вибухобезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами і профілактики та
ліквідації наслідків аварій, перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій
області (протокол № 357 від 24.12.2019 p.).

Начальник дільниці Кічко Є.В. пройшов у ТОВ «УКК «ГІРОФІ ЛАЙН» навчання в о б ’ємі
загального курсу охорони праці, перевірку знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 469/1 від 17.12.2019 р.).
Директор Акимова-Власенко Т.М., головний інженер Дубів A.B.. начальник дільниці Кічко Є.В.
пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 477 від 23.12.2019 р.).
Директор Акимова-Власенко Т.М., головний інженер Дубів A.B.. начальник дільниці Кічко Є.В.
пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки», перевірку знань
пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 471 від
18.12.2019 р.), присвоєно IV групи з електробезпеки (до 1000 В).
Директор Акимова-Власенко Т.М.. головний інженер Дубів A.B.. начальник дільниці Кічко Є.В.
пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 466 від 13.12.20.19 р.).
Директор Акимова-Власенко Т.М.. головний інженер Дубів A.B.. начальник дільниці Кічко Є.В.
пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і
промислова безпека у будівництві». ДБН А.3.2-2-2009. перевірку знань пройшли в комісії ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 455 від 04.12.2019 р е 
директор Акимова-Власенко Т.М.. головний інженер Дубів A.B.. начальник дільниці Кічко Є.В.
пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», перевірку знань пройшли в комісії ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 474 від 19.12.2019 р е 
директор Акимова-Власенко Т.М., головний інженер Дубів A.B.. начальник дільниці Кічко Є.В.
пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 475 від 20.12.2019 р е 
директор Акимова-Власенко Т.М.. головний інженер Дубів A.B.. начальник дільниці Кічко Є.В.
пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці
під час вантажно-розвантажувальних робіт», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 452 від 29.11.2019 р.).
Директор Акимова-Власенко Т.М.. головний інженер Дубів A.B.. начальник дільниці Кічко Є.В.
пройшли у ГОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці
у Дніпропетровській області (протокол № 476 від 21.12.2019 р.).
У ТОВ «АКАРД» розроблено, затверджено та введено в дію:
• «Положення про службу охорони праці» (наказ № 02-QT від 05.05.2020 р.);
• «Положення про систему управління охороною праці підприємства» (наказ № 3-ОП від
05.05.2020 р.):
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
(наказ № 4-ОГІ від 05.05.2020 р.).
У ТОВ «АКАРД» розроблені, затверджені та введені в дію:
• посадові/робочі інструкції.
• інструкції з охорони праці (наказом № 6-ОП від 06.05.2020 р.. затверджено 30
інструкцій)._______ _____________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При прийомі на роботу у ТОВ «АКАРД» проводиться під розписку ознайомлення працівників
про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Працівники під час приймання на роботу проходять вступний і первинний інструктажі,
професійну підготовку, спеціальне навчання й перевірку знань із питань охорони праці.
пожежної безпеки, надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також
правил поведінки у випадку виникнення аварійної ситуації, аварії.
У ТОВ «АКАРД» створено для кожного працівника безпечні й нешкідливі умови праці шляхом
належного облаштування робочих місць.
Робітники ТОВ «АКАРД» мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних
закладах, на навчальних курсах.
Працівник Самойленко Р.В. здобув професійну підготовку за кваліфікацією «арматурник 4-го
розряду» на курсах ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 384-П від 11.03.2020 p.).
Працівник Новік Ю.М. здобув професійну підготовку за кваліфікацією «бетоняр 4-го розряду» на
курсах ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 363-П від 26.12.2019 p.).
Працівники Авраімов О.О. та Рибін O.A. здобули професійну підготовку за кваліфікацією
«монтаж з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4-го розряду» на курсах ТОВ «УКК
«ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 386-П від 13.03.2020 p.).
Працівники Лазорик В.П. та Борисенко П.О. здобули професійну підготовку за кваліфікацією
«електрогазозварник 4-го розряду» на курсах ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 365-П
від 26.12.2019 p.).
Електрогазозварник Лазорік В.П. пройшов атестацію в атестаційній комісії ТОВ Г1НГІ
«КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ», допущений до газового зварювання систем газопостачання,
технологічного обладнання та технлогічниих трубопроводів (протокол № 19 від 18.02.2019 p..
посвідченням? 17-ДН-58 від 18.02.2019 p.).
Електрогазозварник Лазорік В.П. пройшов атестацію в атестаційній комісії ТОВ ПНГІ
«КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ». допущений до ручного дугового зварювання покритим
електродом сталевих, несучих і огороджуючи конструкцій, вантажопідіймальних кранів, систем
газопостачання, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів (протокол № 18 від
18.02.2019 р.. посвідчення№ 16-ДН-58 від 18.02.2019 р.).
Електрогазозварник Борисенко П.О. пройшов атестацію в атестаційній комісії ТОВ ПНП
«КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ», допущений до дугового зварювання металевим (плавким)
електродом в активних газах сталевих конструкцій, несучих і огороджуючи конструкцій,
технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, вантажопідіймальних кранів
(протокол № 21 від 18.02.2019 p., посвідчення № 19-ДН-58 від 18.02.2019 p.).
Електрогазозварник Борисенко П.О. пройшов атестацію в атестаційній комісії ТОВ ПНП
«КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ». допущений до ручного дугового зварювання покритим
електродом сталевих, несучих і огороджуючи конструкцій, вантажопідіймальних кранів,
технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, зовнішніх мереж і спорудження
водопостачання та каналізації (протокол № 20 від 18.02.2019 p.. посвідчення № 18-ДН-58 від
18.02.2019 p.).
Працівники Світличний В.О. та Дудник В.М. здобули професійну підготовку за кваліфікацією
«стропальник 4-го розряду» на курсах ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № ,382-П від
04.03.2020 p.).
Працівники Лазорик В.П. та Борисенко П.О. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання
НГІАОГІ 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 43 від 24.02.2020 p.).
Працівники Лазорик В.П. та Борисенко П.О. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», перевірку знань пройшли в
комісії ГУ Держпраці У Дніпропетровській області (протокол № 47 від 02.03.2020 p.).
Працівники Лазорик В.П.. Борисенко П.О.. Самойленко Р.В.. Повік Ю.М.. Авраімов О.О.
пройшли у 10В «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання ІШАОГІ 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 54 від 11.03.2020 p.).

Працівники Лазорик В.П., Борисенко П.О., Самойленко Р.В.. Новік Ю.М., Авраімов О.О., Рибін
O.A., Світличиий B.Q.. Дудник В.М., пройшли у ТОВ «УКК « tІРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», перевірку
знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 48/1 від
03.03.2020 р.).
Працівники Світличний В.О. та Дудник В.М. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», перевірку знань пройшли в комісії ТОВ
«УКК «ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 382-П від 04.03.2020 р.).
Працівники Рибін O.A., Світличний В.О., Дудник В.М.. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН»
навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 39/1
від 19.02.2020 р.).
Робітники ТОВ «АКАРД» пройшли навчання та перевірку знань з питань з охорони праці,
НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», інструкції з охорони
праці: № 27 «для електрогазозварника». № 25 «для стропальника», № 19 «для монтажника з
монтажу систем сталевих'та залізобетонних конструкцій», № 6 «для арматурника», № 30 «для
бетоняра» в об’ємі виконуваних робіт, в комісії підприємства (протокол № 1 від 07.05.2020 р.).
У ТОВ «АКАРД» в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.
Поставку балонів із стисненим (кисень технічний) та зрідженим (сумішшю пропану технічного і
бутану технічного (не більше 60%) марки СПБ Г за ДСТУ 4047-2001) газами здійснює ПрАТ
«Лінде Газ Україна» на підставі договору поставки ГК № 2784 від 05.03.2020 р. (дозвіл
№ 1018.17.12 від 06.09.2017 р.. виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області)._________
експлуатаційної документації,

У ТОВ «АКАРД» розроблені і затверджені тематичні плани та програми спеціального навчання
з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки посадових осіб та робітників.
У ТОВ «АКАРД» ведуться:
•
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
•
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
•
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
•
Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
•
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
•
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
•
Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці;
•
Журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту;
•
Журнал обліку та випробувань поясів та приладдя до них;
•
Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін.;
•
Журнал обліку та видачі наряд-допуску;
•
Журнал обліку обладнання, що працює під тиском.
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники ТОВ «АКАРД»
пройшли медичний огляд при прийомі на роботу. Надано копії медичних довідок про
проходження попереднього медичного огляду працівниками ТОВ «АКАРД» видані
К П «Дніпропетровська центральна районна лікарня» ДОР».____________ ______________
Працівники ТОВ «АКАРД» забезпечені спецодягом, спецвзуттям й індивідуальними засобами
захисту.___________ ,_________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Працівники ТОВ «АКАРД» забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями.
У ТОВ «АКАРД» наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на
паперових, так і електронних носіях.

Проведення робіт підвищ еної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків,
відповідальність покладається на керівників робіт.
Обладнання, оснастка та інструмент для кожної операції слюсарних, зварних робіт приведені в
маршрутних картах технологічного процесу монтажу.
Застосування зварювальних матеріалів (електродів, зварювального дроту) допускається тільки
при наявності сертифікатів заводів- виготовлювачів.
Матеріально-технічна база ТОВ «АКАРД» відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки.
TOB «АКАРІІ» забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці /£>
20 ЛЯр- №
^
_________.

Примітки:

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання ви м ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізмів, устатковання підви щ ен ої небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які через
свої релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
держ авн ої п одаткової служ би і маю ть відм ітку в паспорті.

