
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питаньохоронипраці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДІ.ВІ.АЙ ГРУП».________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50026. Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг , вул. Чумацький шлях будинок 8.код

місцезнаходження,

ЄДРПОУ 42146932. Директор Деревенський Дмитро Євгенович.тел.0675226933.

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

_________________________________dvi.group.uk@gmaii.com________________________________

адреса електронної пошти;

на території України________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 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 постанові кабінету міністрів 

№1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП» страхування не проводиться 

т.ш не е об'єктом підвищеної небезпеки.______________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

09.06.2020 ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ETU»______________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Деревенський Дмитро Євгенович директор ТОВ "ДІ.ВІ.АЙ ГРУП"_________
(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: Роботи, шо в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад І.Зметра._________________
найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:dvi.group.uk@gmaii.com


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 місцьЮ. у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення 

травм 6.__________________________________________________________________________________

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

Кількість будівель /  споруд (примішень):Адміністративно-технічний корпус за 

адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Свято- 

Миколаївська 31а. Кількість виробничих об'єктів складається з наступних 

виробничих дільниць: дільниця збірки та дільниця з ремонту гірничого 

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

Інші відомості:

На ТОВ “ДІ.ВІ.АЙ ГРУП” наказом 01-05 від 17.05.19 по підприємству призначені:

- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по 

ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП»- директор Деревенський Дмитро Євгенович:

- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю 

структурних підрозділів й функціонування системи управління по охороні 

праці, підготовкукерівних рішень та контроль за їх реалізацією — інженер з 

ОП Мельниченко В.В.___________________________________________________________

- Відповідальний за стан умов та безпеку праці — інженер з ОП 

Мельниченко В.В._______________________________________________________________

- Відповідальні за безпечне виконання робіт по дільницям: начальник 

дільниці збірки та зварювання — Нікітін В.В.___________________________

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

промислової безпеки;

Наявність служби охорони праці ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП»:

Наказом директора від 19.10.2019 №17 створена служба охорони праці, функції 

якої виконує інженер з ОП Мельниченко В.В. На підприємстві розроблена та 

впроваджена наступна нормативна документація:

- «Положення про систему управління охороною праці» затверджене 

наказомвід 17.05.19 №02-от.

- «Положення про службу охорони праці» затверджене наказом від

17.05.2019 №01-от.

- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» затверджене наказом від 17.05.2019 №03-от.

- «Положення про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки на 

підприємстві»затверджене наказом від 17.05.2019 №6к-от.



- «Положення про медичні огляди працівників певних категорій» 

затверджене наказом від 17.05.2019 №08-от.

- Перелік робіт підвищеної небезпеки.

- Програма проведення вступного інструктажу.

- Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, обліку видачі 

інструкцій зохорони праці на підприємстві, реєстрації інструктажів з питань 

пожежної безпеки.

- Перелік інструкцій з охорони праці затверджений наказом від 30.05.2019 

№08-от. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті 

затверджена наказом директора від 20.05.2019 №  07-от.

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників.

На ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП» наказом № 07-от від 23.05.19 року створена постійно 

діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії: голова 

комісії - директор Деревенський Д.Є.. члени комісії - інженер з ОП 

Мельниченко В.В.. начальник дільниці Нікітін В.В. пройшли в ТОВ "Навчально- 

курсовий комбінат ''Кривбасбуд'' перевірку згідно протоколів №325 від 29 

травня 2019 року. № 329 від 29.05.2019 року та мають посвідчення про 

перевірку знань з «Правил по охороні праці при виконанні робіт на висоті» 

НПАОП 0.00-1.15-07: протокол №350 від 05 червня 2019 року та мають 

посвідчення про перевірку знань законодавства про охорону праці, електро- та 

пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги: протокол №369 від

12.06.2019 та мають посвідчення про перевірку знань «Правил охорони праці під 

час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13: протокол № 315 

від 22.05.2019 та мають посвідчення про перевірку знань «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 ГДеревенський 

Д.Є. - 4 гр. до 1000В. Мельниченко В.В. - 4 гр. до 1000В. Нікітін В.В. - 3 гр. до 

1000В.)

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 

робітників:

На ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП» наказом № 15-от від 18.06.2019 року затверджено 

положення про порядок проведення навчання та перевірці знань з питань 

охорони праці, затверджено графік проведення перевірки знань з питань 

охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки 

знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників 

до виконання робіт:

-протокол № 11 від 25.06 2019 року по ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП» про перевірку 

Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті —- НПАОП 0.00- 

1.15-07:

- протокол №1 від 08.01.2020 року по ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП» періодичної 

перевірки знань з питань охорони праці, нормативно-правових актів з 

охорони праці, інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.



Ло роботи на висоті допускається 4 особи, а саме:

- монтажник Кривенко Є.Б. здобув професію в «Центрі професійної освіти і

навчання» Кривий Ріг (посвідчення №41528/131/1 від 12.07.2013).

- газоелектрозварник Шмиговський B.C. здобув професію в НКК «Трест 

Південенергобуд» (протокол № 141 від 29.10.20121

- слюсар з ремонту обладнання Кравченко Є.Б. здобув професію у 

Дніпропетровському інституті професійного розвитку і освіти (посвідчення 

№ 0001643 від 18.02.2017)

- слюсар з ремонту обладнання Векшин Д.В. здобув професію в ВПК №1 м. 

Кривий Ріг (посвідчення № 63 від 10.10.2007).
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, шо декларуються підприємство має 

таке обладнання, інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: 

ручний інструмент. комплект газополумяної апаратури Гпридбане 

підприємством у 2019 ропі), мегаомметр цифровий, електровимірювальний 

багатофункціональний цифровий, кліщі вимірювальні, міст постійного струму 

вимірювальний, мікрометр цифровий, амперметр, вольтметр, комплект

вимірювальний, магазин опору, пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 (пояси 

придбані 18.05.2020 новими), засоби індивідуального захисту. 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.______________________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

Забезпечення засобами індивідуального захисту: ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП» 

забезпечено спецодягом, спецвзуттям і засобамиіндивідуального захисту, а 

саме: чоботи шкіряні, сапоги шкіряні, чоботи шкіряні утеплені, костюм х/б. 

костюм брезентовий, рукавиці х/б.рукавиці брезентові.рукавиці п'ятипалі, 

окуляри захисні, респіратор ЗМ. куртка ватна, брюки ватні.маска зварювальна. 

каска монтажна._________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На ТОВ «ДІ.ВІ.АЙ ГРУП» є затвердженні програми проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці, розробленні тестові білети по 

професіям з перевірки знань з питань ОП. наказом №09к від 17.06.19 року 

затверджено та введено уд ію  положення про проведення навчання та перевірці 

знань з питання ОП. Підприємство має кабінет по проведенню навчання з ОП з 

плакатами наглядними посібниками, також є законодавчі акти з ОП: Закон 

України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про 

службу охорони праці». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 

здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 

робочому місті». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 

робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з

інструментом тапристроями» та ін._______________________________________________

На підприємстві в наявності кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютерами, 

навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства 

та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони 

праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 

програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для



/

проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань 

трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони 

праці._________________________________________________________________________________
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення]

(підпис)

О?! 0(о 20^ 3-

Декларація зареєстрова 

територіальному органі Де

_________ .

Деревенський Д.Є. 

(ініціали та прізвище.)

бліку суб'єктів господарювання у

20<Ж@.

Примітки:1. Фізична особа — 

персональних даних

підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 

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.”


