
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Кисеньмонтаж»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49064 Дніпропетровська обл., м.Дніпро, пр-т Сергія Нігояна буд.67, кв.38, ЕДРПОУ 30195659,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____ директор Калініченко Радислав Анатолійович, тел. (0562) 38-55-73, 050 321 8889_____
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 об’єктах замовника на території України згідно договорів підряду
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 і 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України N 0 1788 від 16.11.2002 року Товариство з обмеженою відповідальністю фірма

(найменування страхової компанії,
«Кисеньмонтаж» не є об’єктом підвищеної небезпеки_________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 25.03.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Калініченко Радислав Анатолійович_______________________________________________
(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

22 робочих місця, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм -  9 робочих місць. 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, підвищений ризик виникнення травм

Офісне приміщення розташоване за адресою: 49064 Дніпропетровська обл. м.Дніпро, пр-т Сергія, 
Нігояна буд.67, кв.38, виробничі обєкти розташовані в місцях виконання робіт підвищеної______

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів



небезпеки згідно договорів підряду._______________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості :

Директор: Калініченко Р.А.- який пройшов перевірку знань з Охорони праці в 
навчальному центрі 1Ш " Кріол" м. Кривий Ріг (прот. №244 від 22.06.2017р, посв. 
№00001491). Пройшов перевірку знань ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл.

Особа, відповідальна за проведення робіт підвищеної небезпеки по підприємству - 
Коненко А.А.. (згідно наказу №70 від 16.05.2020р.), який пройшов перевірку знань з Охорони 
праці в навчальному центрі 1Ш " Кріол" м. Кривий Ріг: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової безпеки у будівництві» 
(ДБН А.3.2-2-2009) , загальний курс ОП (прот.№180 від 10.03.2020р. посв. №00000828); 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (прот.№179 
від 10.03.2020р посв. №00000810); Пожежно-технічний мінімум (прот.№176 від 10.03.2020р. 
посв. №00000455); Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1
1.21-98 ( прот.№182 від10.03.2020 посв. № 00000865. Пройшов перевірку знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській обл.

На підставі ч. 2 ст. 15 Закону України «Про охорону праці», функції служби охорони праці 
можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Згідно 
наказу №69 від 16 червня 2020 р. директора Калініченка Р.А. інженера з організації 
керівництва виробництвом Ковтюх Т.І.( пройшла перевірку знань перевірку знань з Охорони 
праці в навчальному центрі ИП " Кріол" м. Кривий Ріг (прот. № 420/4.11-18 від 13.11.2018р., 
посв. № 00002356). Пройшов перевірку знань ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл., 
призначено відповідальним за виконання функцій служби з охорони праці на Товаристві, який 
керується в своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці 
Товариства, розробленим на основі НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці», і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність 
працівників, умови праці та інші специфічні фактори Товариства, визначає структуру служби, 
її чисельність, основні завдання, функції та праваїї працівників відповідно до чинного 
Законодавства._____________________________________________________________________

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

Шевченко Ю.О. - посвідчення зварника №АР0004-202-19 від 24.12.2019р.; загальний курс з 
ОП ( прот. №544/4.11-22 від 16.08.2019., посв. №00002754., загальний курс з електробезпеки 
(прот. №182 від 10.03.2020., посв. №00000858); виконання газополум'яних робіт (прот.№207 
від 16.06.2020р. посв.№00000980); виконання робіт на висоті (прот.№179 від 10.03.2020, 
посв.№ 00000803); посудини, що працюють під тиском (прот.№183 від 10.03.2020, посв.№ 
00000821); пожежно-технічний мінімум (прот.№177 від 22.04.2020, посв.№ 00000451).

- Шестаков О.О - посвідчення зварника №АР0004-203-19 від 24.12.2019р.; загальний курс з 
ОП ( прот. № 107/4.11-18 ; 6ОТ від 18.04.2020., посв. № 00000630., загальний курс з 
електробезпеки (прот. №182 від 10.03.2020., посв. № 00000863); виконання газополум'яних 
робіт (прот.№207 від 16.06.2020р. посв.№00000981); виконання робіт на висоті (прот.№179 від
10.03.2020, посв.№ 00000863);посудини, що працюють під тиском (прот.№183 від 10.03.2020, 
посв.№ 00000820); пожежно-технічний мінімум (прот.№177 від 22.04.2020, посв.№ 00000450).

- Величко В.О. - посвідчення зварника №АР0004-204-19 від 24.12.2019р.; загальний курс з
ОП ( прот. № 269/4.11-19; 8ОТ від 12.05.2020., посв. № 00001268), загальний курс з 
електробезпеки (прот. №182 від 10.03.2020., посв. № 00000866); виконання газополум'яних



робіт (прот.№207 від 16.06.2020р. посв.№00000982); виконання робіт на висоті (прот.№811 від
10.03.2020, посв.№ 00000863); пожежно-технічний мінімум (прот.№177 від 22.04.2020, 
посв.№ 00000453).

- Тюкалов Ю.О. - посвідчення зварника №АР0004-205-19 від 24.12.2019р.; загальний курс з 
ОП ( прот. № 544/4.11-22 від 16.08.2019., посв. № 00002757), загальний курс з електробезпеки 
(прот. № 547/4.11-19 від 16.08.2019., посв. № 00002775); виконання газополум'яних робіт 
(прот.№207 від 16.06.2020р. посв.№00000979); виконання робіт на висоті (прот.№ 546/4.11-19 
від 16.08.2019, посв.№ 00002773); пожежно-технічний мінімум (прот.№177 від 22.04.2020, 
посв.№ 00000452).

- Скопенко С.Л. - загальний курс з ОП ( прот. № 107/4.11-18, 6ОТ від 18.04.2020., посв. № 
00000628), загальний курс з електробезпеки (прот. № 182 від 10.03.2020, посв. № 00000862); 
виконання газополум'яних робіт (прот.№207 від 16.06.2020р. посв.№00000984); виконання 
робіт на висоті (прот.№ 179 від 10.03.2020, посв.№ 00000807).

- Матвієнко М.А. - загальний курс з ОП ( прот. № 544/4.11-22, від 16.08.2019., посв. № 
00002758), загальний курс з електробезпеки (прот. № 182 від 10.03.2020, посв. № 00000860); 
виконання газополум'яних робіт (прот.№207 від 16.06.2020р. посв.№00000983); виконання 
робіт на висоті (прот.№ 179 від 10.03.2020, посв.№ 00000805).

Всі зварники пройшли навчання в Науково-технічному центрі "Спецсервіс"(м. Запоріжжя). 
Всі вказані працівники пройшли перевірку знань комісією ГУ Держпраці у 

Дніпропетровській обл.

Наказом по підприємству № 17 від 15.01.2019 р. створена служба з охорони праці. Наказом 
№18 від 15.01.2019 р. переглянуто «Положення про службу охорони праці». Наказом №2 від 
04.01.2019 р. переглянуто «Положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві ТОВ фірма «Кисеньмонтаж» (СУОП). Наказом від 08.01.2019 р. № 3 
переглянуто «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці на підприємстві ТОВ фірма «Кисеньмонтаж».

Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці розроблені та введені в дію 
інструкції з охорони праці по професіях згідно штатного розпису та видів робіт, які 
виконуються на підприємстві, в тому числі при виконанні заявлених в Декларації робіт. 
Перелік інструкцій з охорони праці, введених наказом №15 від 14.01.2019р.:
1. Інструкція з Охорони праці для електрозварника ручного зварювання (№1).
2. Інструкція з Охорони праці під час роботи з ручним електрофікованим інструментом (№2).
3. Інструкція з Охорони праці під час роботи з ручними інструментами та пристріями (№3).
4. Інструкція з Охорони праці під час роботи на висоті (№7).
5. Інструкція з Охорони праці під час під час виконання вогневих робіт (№9).
6. Інструкція з Охорони праці газозварника (газорізальника) (№10).
7. Інструкція з Охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням 
вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв (№12).
8. Інструкція з Охорони праці стропальника (№13).
9. Інструкція з Охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт (№20).
10. Інструкція з Охорони праці для працівників , що виконують верхолазні роботи (№24).
11. Інструкція з Охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів (№25).

_____ Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на
підприємстві ТОВ фірма «Кисеньмонтаж».



Працівники товариства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці в навчальному центрі ИП " Кріол" м. Кривий Ріг

На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
журнал обліку та зберігання засобів захисту.______________________________________________
(наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Є в наявності експлуатаційна документація на механізми, устаткування підвищеної небезпеки, 
яке знаходиться у справному стані.

Для виконання заявлених робіт у ТОВ фірма «Кисеньмонтаж » є в наявності наступне 
обладнання:
- Зварювальний апарат інверторного типа - 2шт.( 2018р.).
- Зварювальний трансформатор Т0Р-350, зав. №607, 2016 р. в., Україна.
- Керосиноріз гидравлический - 2шт (2020р.)
- Різак жидкопаливний для ручної кисневої різки типа РК "Вогник"181 - 3шт.(2020р.)
- Пояс запобіжний 2ИБ, зав. № 092532. 2018 р. в.. Україна.______
- Пояс запобіжний 1 ИБ. зав. № 015532. 2018 р. в.. Україна.
- Газоаналізатор, Drager PAC 5500 CO інв. № 30, 2018 р., Германия.

- 9 карабінів, мотузка Коломна 9 мм. довжиною 100 м.
- Страхувальні мотузки.______
- Серьга монтажна Q=5т.
- Строп ^ ^ 1 ,0 x 3 0 0 0  (6шт), строп СКП-0,8х3000(4шт.), строп СКП-0,8х2000 (4шт.)
- Спеціальні крюки для відтяжки.
- Канат пеньковий 022 для відтяжки (40м.п.).
- Слюсарний інструмент.
- Набір будівельного інструмента.

____ На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно 
норм діючого законодавства, а саме: запобіжні пояси (придбані 09.03.2020 року), каски захисні 
промислові (придбані 12.08.2019 року), противогази шлангові (придбані 09.08.2019 року). 
Також працівники забезпечені в повному обсязі комбінезонами бавовняними, захисними 
окулярами, комбінованими рукавицями, черевиками, респіраторами, куртками та штанами на
утепленій прокладці____________________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

______ Працівники підприємства забезпечені експлуатаційною документацією, необхідною
нормативно-правовою та матеріально-технічною базами, навчально-методичне забезпечення 
надається у повному обсязі.
На підприємстві обладнаний куток охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної 
та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда 
безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних 
захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною та довідковою літературою, 
та наглядними матеріалами._______________________________________________________________

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту Товариства з обмеженою 
відповідальністю фірма «Кисеньмонтаж». При прийомі працівників на роботу у ТОВ 
«Кисеньмонтаж» проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на 
робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і 
компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів. Структура
підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в



посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання вимог 
законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт піттвищеної 
небезпеки. Матеріально - технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час
виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки._________________________________________

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

16 червня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ф . № _____ .

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.




