
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49022. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Молодогвардійська. буд. 45-Б._________
місцезнаходження.

________________________________________ 30166282______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

______________директор -  Торопчин Олег Володимирович___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника.

_______________________________(056) 376 20 40________________________ __________________
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;

_______ на об’єктах замовників на території України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосу вання)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного страхування
відповідальності перед третіми особами не укладався_____________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0353.20 від 19.05.2020 р . проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

___________________________________ Я, Плужник Олег 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:

* технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що 
зазначені в додатках З і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів. устаткування підвищеної
небезпеки:___ _____________________________________________________________________________________

- устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних мереж), (до
6 кВ включно);________________________________________________________________________________

- монтаж машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках З і 7 
до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:



- трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою 
нагріву вище ніж 110° С:________________ ________________ _ ________________________________ _

- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;_______________
- газополум’яні роботи;_____________________________________________________________________ _

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями для газового моторного палива: балон з киснем технічним -  1 од., Україна;___________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
балон з сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  1 од.. Україна;_____________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження,
балон з аргоном газоподібним -  1 од.. Україна.________________________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  12. у тому числі 7. на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» орендує приміщення загальною площею 160 кв. м за 

юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська. буд. 45-Б. у громадян Нікітіна М .В., 
Торопчина В .В .. Соколова С.А.. Торопчина О.В. за договором оренди нерухомого майна № 02/18 
від 01.03.2018 р._____________ ;_______________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ГІДРОТЕХ ІНЖИНІРІНГ» пройшли навчання та перевірку знань з

питань охорони праці у встановленому порядку:___________________________________________________
Директор Торопчин Олег Володимирович пройшов у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 

навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 118-19 від 19.12.2019 р.)._________________________________________________________________________

Директор з виробництва Тикман Сергій Миколайович, енергетик служби енергетика Сасько 
Олексій Миколайович, інженер з охорони праці Пономаренко Наталя Олександрівна, начальник 
монтажного управління Ронін Максим Михайлович пройшли у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального 
курсу та перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протоколи № 291 від 09.10.2018 p.. № 40 від 17.02.2020 p., № 111 від
02.04.2019 p.)._______________________________________________________________________________________

Директор з виробництва Тикман Сергій Миколайович, начальник монтажного управління
Ронін Максим Михайлович, енергетик служби енергетика Сасько Олексій Миколайович пройшли у 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» й «Правила пожежної безпеки України», перевірку знань пройшли в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 175 від
20.05.2019 p.. № 311 від 12.08.2019 p.. № 471 від 18.12.2019 p.). присвоєно IV групи з 
електробезпеки (до 1000 В) та V групу -  Сасько О.М. (до та понад 1000 В).

Інженер з охорони праці Пономаренко Наталя Олександрівна пройшла в КП «НКК ДОР» 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної безпеки 
України», перевірку знань пройшла в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол__________ № 220 від 23.08.2018 p.). присвоєно IV групи з
електробезпеки (до 1000 В ).___________________________________________________________

Директор з виробництва Тикман Сергій Миколайович, інженер з охорони праці Пономаренко 
Наталя Олександрівна, начальник монтажного управління Ронін Максим Михайлович пройшли у 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві» ДБН А .3.3-2-2009 та перевірку знань в комісії Головного



управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 232 від 05.07.2017 p.. № 344 від
09.11.2018 p.. № 243 від 26.06.2019 p.).______________________________________________________________

Директор з виробництва Тикман Сергій Миколайович, начальник монтажного управління
Ронін Максим Михайлович, енергетик служби енергетика Сасько Олексій Миколайович пройшли у 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 266 від 20.09.2018 p..
№ 277 від 24,07,2019 p.. № 354 від 16.1 1.2018 p.).__________________________________________________

Інженер з охорони праці Пономаренко Наталя Олександрівна пройшла в КП «НКК ДОР» 
навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 224 від 28.08.2018 p.).______________________________________

Директор з виробництва Тикман Сергій Миколайович, начальник монтажного управління 
Ронін Максим Михайлович пройшли у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання 
та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 417 від 28.10.2019 p..
№ 15 від 29.01.2020 р Л _______________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Пономаренко Наталя Олександрівна пройшла в КП «НКК ДОР» 
навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 377 від
06.1 1 2019р .)._______________________________________________________________________________________

Директор з виробництва Тикман Сергій Миколайович, начальник монтажного управління 
Ронін Максим Михайлович пройшли у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання 
та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 285 від 04.10.2018 p..
№ 365 від 22.11.2018 p.).____________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Пономаренко Наталя Олександрівна пройшла в КП «НКК ДОР» 
навчання НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 217 від 22.08.2018 p.).__________

Директор з виробництва Тикман Сергій Миколайович, начальник монтажного управління 
Ронін Максим Михайлович пройшли у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» навчання 
та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 286 від
05.10.2018 p.. № 84 від 15.03.2019 p.).______________________________________________________________ -

Інженер з охорони праці Пономаренко Наталя Олександрівна пройшла в КП «НКК ДОР»
навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 230 від 04.09.2018 p.).___________________________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:__________________________________________________________________ ____________

Наказом № 11/11-41/ від 01.11.2018 р. у ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» енергетика служби 
енергетика Сасько О М. призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну
експлуатацію електроустановок підприємства.______________________________________________________

Наказом № рпа/19-55 від 29.11.2019 р. у ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» директор з 
виробництва Тикман C M . начальник монтажного управління Ронін М.М. призначені
відповідальними особами за:_________________________________________________________________________

безпечне виконання будівельно-монтажних робіт;______________________________________
організацію і безпечне виконання робіт на висоті;



- організацію і безпечне виконання зварювальних робіт;_________________________________
- безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.______

Наказом № рпа/19-55 від 29.11.2019 р. у ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» енергетика служби 
енергетика Сасько О.М. призначено відповідальною особою за безпечну роботу в
електроустановках.__________________________________________________________________________________

Наказом № рпа/02-08 від 14,02.2019 р. у ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» директор з 
виробництва Тикман С.М.. начальник монтажного управління Ронін М.М. призначені 
відповідальними за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском 
(балонів), а також за безпечне виконання газополум’яних робіт та справний стан і безпечну
експлуатацію обладнання для газополум’яних робіт.________________________________________________

Наказом № рпа/1 1-84/1 від 19.12.2019 р. у ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» директор з 
виробництва Тикман С.М.. начальник монтажного управління Ронін М.М. призначені 
відповідальними за безпечне та якісне виконання робіт з монтажу трубопроводів пари і гарячої 
води._________________________________________________________________________________________________

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

Наказом № 01-06/от від 02.06.2008 р у ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» створено службу
охорони праці._______________________________________________________________________________________

Наказом № 44-к від 16.10.2018 р. у ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» Пономаренко Н.О.
прийнято на посаду інженера з охорони праці (за сумісництвом).____________________________________

наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом 
№ рпа/11-42 від 08.11.2018 р.:________________________________________________________________________

- «Положення про службу охорони праці»;_________________________________________  __
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;__
- «Положення про систему управління охороною праці»;______________________________________
- «Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці»____
У ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» затверджені директором та введені в дію посадові

інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.______ _______________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, 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 та цільовий Завершуються інструктажі перевіркою знань особою, яка 
проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці.___________________________________________________________________________

Наказом № рпа/11-47 від 20.11.2018 р. у ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» створено комісію з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор
Торопчин О В.; заступник голови комісії:_______директор з виробництва Тикман С.М.; члени
комісії: інженер з охорони праці Пономаренко Н О ; начальник монтажного управління Ронін
М.М.; енергетик служби енергетика Сасько О.М.___________________________________________________

У ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці (наказ № рпа/11-46 від 20.11.2018 р.). в тому числі: № ПІ-РП-05 «Інструкція з 
охорони праці для арматурника». № ПІ-ОП-Об «Інструкція з охорони праці для бетоняра». № П1- 
ОП-Р8 «Інструкція з охорони праці для штукатура». № Ш-ОП-ІО «Інструкція з охорони праці для 
монтажника». № ПІ-ОП-1,7 «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника». № ПІ-ОП-21 
«Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування». № ВР-ОП-ІО «Інструкція з охорони праці під час транспортування, 
експлуатації балонів зі стиснутими, зрідженими газами». № ВР-РП -05 «Інструкція з охорони праці 
при виконанні електромонтажних робіт на підприємстві». № ВР-ОП-22 «Інструкція з охорони праці 
під час виконання бетонних робіт». № ВР-ОП-23 «Інструкція з охорони праці під час монтажу 
бетонних і залізобетонних конструкцій» та ін.________________________________________________________



Робітники ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» мають професійну підготовку здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, навчальних курсах.___________________________________________

Працівник ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» Бойко В.М здобув кваліфікаційну підготовку за 
професією «монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій четвертого розряду» на 
курсах ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 112 від 24 0 4 .2 0 14 р.,
посвідчення № 15210 від 24.04.2014 р.)._____________________________________________________________

Працівники ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» Бразалук В.І. та Рудоманов A.B. здобули 
кваліфікаційну підготовку за професією «бетоняр» на курсах ТОВ «Учбово-курсовий комбінат
ПРОФІ ЛАЙН» (посвідчення №№ 1592/18. 1593/18 від 19.12.2018 р ).___________________________

Працівник Савін О.І. здобув кваліфікаційну підготовку за професією «арматурник четвертого 
розряду» на курсах ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 106 від
17.04.2014 р.. посвідчення № 15142 від 17.04.2014 р.У_____________________________________________

Працівниця Кулай Н.Г. здобула кваліфікаційну підготовку за професією «штукатур третього
розряду» в ПТУ № 1 м. Дніпропетровськ (диплом ДЛ № 024762 від 25.06.1996 р )._______________

Працівник Амелін В .І здобув кваліфікаційну підготовку за професією «електрогазозварник 
четвертого розряду» в СПТУ № 15 м Дніпропетровськ (диплом В № 584313 від 16.07.1981 р.).__ 

Електрогазозварник Амелін В.І пройшов атестацію зварників згідно з вимогами НПАОП 0.00- 
1.16-96 «Правила атестації зварників» в ТОВ «НТЦ «Спецсервіс» (протокол№ 12.4.1 від 21.12.2018 
р ). допущений до ручного дугового зварювання обладнання, що працює під тиском, систем 
водопостачання і каналізації, сталевих металевих конструкцій (посвідчення зварника № АР0004-
268-18 дійсне до 21.12.2020 р.)._____________________________________________________________________

Працівник Ромасенко С.А. здобув кваліфікаційну підготовку за професією «електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустаткування пятого розряду» на курсах КП «НКК ДОР»
(Свідоцтво № 50328 від 06.09.2018 р.).______________________________________________________________

Робітники ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» навчені у встановленому порядку і проходять 
перевірку знань загальних питань з охорони праці в комісії підприємства (протоколи № 1 від
21.11.2019 р.. № 4 від 28.11.2019 р.У_______________________________________________________________

Робітники ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ»: монтажник Бойко В .M., арматурник Савін О.І., 
бетонярі Бразалук В 1. та Рудоманов A.B.. штукатур Кулай Н.Г., електрогазозварник Амелін В.І. 
пройшли спеціальне навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» і 
перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 2 від 21.11.2019 р ). присвоєно II та 111 групи з
електробезпеки._____________________________________________________________________________________

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Ромасенко С.А. пройшов 
спеціальне навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» і перевірку знань в
комісії підприємства (протокол № 8 від 28.11.2019 р ). присвоєно IV групу з електробезпеки._____

Робітники ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ»: монтажник Бойко В М . арматурник Савін О.І., 
бетонярі Бразалук В.І. та Рудоманов A.B.. штукатур Кулай Н.Г.. електрогазозварник Амелін В.І.. 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Ромасенко С.А. пройшли 
спеціальне навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»
ДБН А.3.3-2-2009 і перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 14 від 21.11.2019 р.У____

Робітники ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ»: монтажник Бойко В .M.. арматурник Савін О.І.. 
електрогазозварник Амелін В.І. пройшли спеціальне навчання 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» і перевірку знань в комісії підприємства
(протокол № 15 від 28 11.2019 р ) .___________________________________________________________________

Робітники ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ»: монтажник Бойко В .M.. арматурник Савін О І., 
бетонярі Бразалук В.1. та Рудоманов A.B.. штукатур Кулай Н.Г.. електрогазозварник Амелін В.І., 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Ромасенко С.А. пройшли



спеціальне навчання НПАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» і перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 13 від 28.11.2019 р.У_______________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________________
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:__________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці:________________________________________________
- журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці;________________________________________
- журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці._
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту.______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
При виконанні зварювальних, газополум'яних робіт у ТОВ «ГІД РО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» 

експлуатуються посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа: балон з киснем технічним -  
1 од.. Україна; балон з сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  1 од.. Україна; балон з 
аргоном газоподібним -  1 од.. Україна. На підприємстві ведеться журнал обліку обладнання, що 
працює під тиском.________________________________________________________________________________

Поставку балонів зі зрідженим (сумішшю пропану технічного і бутану технічного (не більше 
60% ) марки СПБТ за ДСТУ 4047-200 П газом здійснює ТОВ «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ» згідно з 
договором № 2020-2050 від 30.01.2020 р. (дозвіл Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 0417.19.12 від 26.04.2019 р.У______________________________________

Поставку балонів із стисненими газами (з киснем технічним, аргоном газоподібним) здійснює 
ТОВ «Кріоген ЛТД» згідно з договором № 1 1056 від 10.01.2019 р. ТОВ «Кріоген ЛТД» має дозвіл 
Територіального управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області № 1123 19.12 від
30.10.2019 р._________________________________________________________________________________________

Для віконання робіт, що декларуються ТОВ «ГІДРО ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» має у своєму 
розпорядженні наступне обладнання, прилади, інструмент: апарати зварювальні аргоно-дугові 
Master TIG MLS 2300 AC/DC -  2 од., апарат для високотемпературної пайки пластика; апарат 
зварювальний інверторного типу TIG-200A ; різак пропановий 5191-57 типу Р1; редуктор балонний 
кисневий АКП-1-65; редуктор балонний пропановий БПО-5ДМ; редуктор балонний аргоновий 
«HERCULES» СКМ 70; бетономішалки БМ -320/380В -  2 од.; вібротрамбовка TSS HCD90; 
вібротрамбовка Wacker B S  50-2І; паяльник зварювальний для пластикових труб SP-4a PROFI в 
омплекті Dytron; електрозварювальний напіввтомат ПС-254; перфоратор DeWALT. SDS-Plus, 950 
Вт; перфоратор Bosch GBH 7-46DE; молоток відбійний Bosch GBH 1 ГЕ; перфоратор Bosch GBH 3- 
28DFR; пила циркуляційна W SC55 (38922); молоток відбійний Титан ПМ-2050; молоток відбійний 
Bosch GBH 5 СЕ; бетонолом БК-2; набір ручного інструменту Wilton; труборіз «Автоматик» PL 50- 
125 мм; трубозгин Н О Т-1150; набір інструментів CRIM P-SET PZ 6 ROTO. інструмент ручний для 
обжиму концевика провода PZ 6/5 (9011460000); дриль кутовий DEW ALT 350 Вт; бороздороб 
Bosch GNF 35СА. фаскознімач для труб 32-160 мм; кліщі вимірювальні цифрові К4570/1. 
мегаомметр М 1101М  500V; покажчик чергування фаз ФАЗАН-Н E l 17.1; мультиметр цифровий 
ТОРЕХ 94 W102; молоток слюсарний; нівелір оптичний; далекомір лазерний HILTI PD5; рулетка
вимірювальна; покажчики високої напруги 2.0-10 кВ -  2 од.; токовимірювальні кліщі 10 кВ.________

експлуатаційної документації.
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 

згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства. Під час виконання задекларованих робіт 
працівники забезпечені засобами захисту (костюми брезентові, костюми бавовняні, костюм 
зварника, черевики шкіряні, чоботи гумові, каски захисні, підшоломники, щиток захисний 
електрозварника, рукавиці.' респіратори, зимовий спецодяг, спецвзуття. пояси запобіжні, пояси
рятувальні, діелектричні рукавиці, діелектричні боти)._____________________________________________

засобів індивідуального захисту.
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично



Працівники Підприємства пройшли медогляд у КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9» 
ДОР» (копія Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівниками від
17.12.2018 р,).______________________________________________________________________________________

Підприємство має в наявності нормативно-правову документацію, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХН від 
14.10.1992. із змінами; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОІ1 45.2- 
7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» ДБН А .3.3-2-2009; НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». ____________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність покладається
на керівника робіт.___________________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки._____________________ ______________________________________________

Підприємство 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._____________________________________________________

ба зи, навчально-методичного -забезпечення)

_ 0 .В  Торопчин 
(ініціали та прі звище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / ?  2(Ь&>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.




