
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
____________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК ІІІТА»____________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49005, м. Дніпро, узвіз Лоцманський, будинок 3 Л
місцезнаходження,

___________________________________________ 43400729___________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________ директор Шевченко Ігор Ігорович________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________________________ тел. +38(050)054-48-65_____________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - 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;

__________________________ згідно договорів підряду 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 - договір не укладався згідно додатку 1 
до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови КМУ № 1788 від 16.08.2020 р. на підприємстві страхування не проводиться, тому що воно 
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 - звіт за результатами 
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-3A-0418.20 від 30.06.2020 р., проведеного ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ»___________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Шевченко Ігор Ігорович,
(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:

монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки а саме: технологічного устаткування металургійної та 
коксохімічної галузях промисловості; газополум’яні роботи; зведення, монтаж і демонтаж будинків, 
споруд, зміцнення їх аварійних частин____________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів,_______ що
є ємностями для газового моторного палива:

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

балони сталеві з киснем технічним -  2 од., балон сталевий з пропаном технічним -  1 од., балон 
_____________________ сталевий з пропаном-бутаном технічним -  1 од., Україна._____________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

робочих місць -  11, в тому числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує: офісні приміщення у ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-1» (договір оренди № 78А від
01.04.2020 р.) за адресою 49005, м. Дніпро, узвіз Лоцманський, будинок 3 Л, виробничі приміщення у 
ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-1» (договір суборенди № 79АС від 01.04.2020 р.) за адресою м. Дніпро, узвіз 
Лоцманський, будинок 3 Д

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



Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «СК НІТА» пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці у встановленому порядку:
Директор Шевченко Ігор Ігорович пройшов в ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна 

безпека» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Київський області 
законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 81 -208
20 від 28.02.2020 р.).

Начальник дільниці Перебийніс Сергій Миколайович, виконроб Горнов Андрій Андрійович 
пройшли в ТОВ «УК СПЕКТР» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу (протокол № 023 від 03.03.2020 р.).

Директор Шевченко Ігор Ігорович, начальник дільниці Перебийніс Сергій Миколайович, 
виконроб Горнов Андрій Андрійович пройшли в ТОВ «Навчально-виробничий центр «Професійна 
безпека» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Київський області 
(протокол № 81-208-20 від 28.02.2020 р.): НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в 
металургійній промисловості», НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві 
підприємств чорної металургії», НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії», НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в 
коксохімічному виробництві», НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві 
коксохімічних підприємств і виробництв».

Директор Шевченко Ігор Ігорович, начальник дільниці Перебийніс Сергій Миколайович, 
виконроб Горнов Андрій Андрійович пройшли в ТОВ «УК СПЕКТР» навчання та перевірку знань у 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 та «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 025 від 04.03.2020 р.); «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 
(протокол № 026 від 05.03.2020 р.); «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1-76-15 і 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 
(протокол № 013 від 07.02.2020 р.); «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол № 021 від 26.02.2020 р.), присвоєно IV групу з електробезпеки (до 
1000 В).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

наказом № 4-ОП від 05.02.2020 р. відповідальність за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства покладено на начальника дільниці Перебійнис Сергія Миколайовича;

наказом № 11-ОП від 28.02.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт з монтажу, 
демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування технологічного устаткування 
металургійної та коксохімічної галузей промисловості з правом видачі наряд-допуску покладено на 
начальника дільниці Перебийніс Сергія Миколайовича;

наказом № 7-ОП від 07.02.2020 р. відповідальність за безпечне виконання газополум’яних робіт, 
а також за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском (балонів з 
газом) і за проведення випробувань гумовотканних рукавів та апаратури для газополум’яних робіт 
покладено на виконроба Горнова Андрія Андрійовича;

наказом № 13-ОП від 04.03.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт з монтажу, 
демонтажу будинків і споруд, зміцнення їх аварійних частин покладено на виконроба Горнова Андрія 
Андрійовича;

наказом № 12-ОП від 04.03.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів, з правом видачі наряд-допуску, покладено на 
начальника дільниці Перебийніс Сергія Миколайовича;

наказом № 9-ОП від 26.02.2020 р. відповідальність за безпечне виконання електро-зварювальних 
робіт покладено на виконроба Горнова Андрія Андрійовича._______________________

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

На підприємстві наказом № 1-ОТ від 10.12.2019 р. створена служба охорони праці. Виконання 
функцій інженера з охорони праці директор Шевченко І.І. залишив за собою (наказ № 2-ОП від
03.02.2020 р.).__________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці



У ТОВ «СК НІТА» розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 2/2 від 22.12.2019 р.: 
«Положення про службу охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
«Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб», «Положення при комісію 
з питань охорони праці».

У ТОВ «СК НІТА 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, а також перевіркою набутих 
навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 5-ОТ від 17.12.2019 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників. Наказом № 3-ОП від 03.02.2020 р. 
затверджений новий склад комісії: голова комісії Шевченко Ігор Ігорович -  директор; члени комісії: 
Перебійнис Сергій Миколайович -  начальник дільниці; Горнов Андрій Андрійович -  виконроб.

У ТОВ «СК НІТА» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці та 
пожежної безпеки (накази № 4 від 22.12.2019 р. та № 10-РП від 26.02.2020 р.), в тому числі Інструкція 
№ ІОП 23-20 з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт; Інструкція № ІОП 06 -20 з 
охорони праці для слюсаря-ремонтника.

Працівники ТОВ «СК НІТА» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці в 
комісії підприємства: з загальних питань з охорони праці та нормативно-правових актів з охорони 
праці в обсязі виконуваних робіт (протокол № 1/20 від 26.05.2020 р.); «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 та «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 2/20 від 26.05.2020 р.); «Правил охорони 
праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01-08, «Правил охорони праці у газовому 
господарстві підприємств чорної металургії» НПАОП 27.1 -1.09-09, «Правил охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1 -1.06-08, «Правил безпеки в 
коксохімічному виробництві» НПАОП 23.1 -1.01-08, «Правил безпеки в газовому господарстві 
коксохімічних підприємств і виробництв» НПАОП 27.1 -1.10-07 (протокол № 3/20 від 29.05.2020 р.); 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, 
«Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1-76-15 і «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00 -5.11-85 (протокол № 4/20від 02.06.2020 р.) 
та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол від
03.03.2020 р.).

Працівник Ситнік Олександр Васильович здобув професійну підготовку за фахом 
електрогазозварник у Дніпропетровському професійно-технічному училище № 6 (диплом 
№ 30178787 виданий 22.06.2006 р.), пройшов атестацію та має посвідчення зварника № ДН 75-1848/1, 
дійсне до 25.02.2021 р.

Працівник Книш Андрій Володимирович здобув професійну підготовку за фахом слюсар- 
ремонтник в учбовому центрі ТОВ «Стройгазтеплоавтоматика» (посвідчення № 2416 видане
04.07.2019 р.).

Працівник Хоров Дмитро Миколайович здобув професійну підготовку за фахом маляр в 
учбовому центрі ТОВ «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ» (посвідчення 
№ 080210 видане 15.12.2016 р.).

Працівник Шитіков Валерій Юрійович здобув професійну підготовку за фахом монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій в ТОВ «УК «СПЕКТР» (посвідчення № 01997 видане 
08.12.2016 р.).

Працівник Широкий Дмитро Олександрович здобув професійну підготовку за фахом 
покрівельник в ТОВ «УК «ПРОФІ ЛАЙН» (посвідчення № 17878 видане 28.02.2018 р.).

Працівник Федоренко Олександр Олександрович здобув професійну підготовку за фахом 
покрівельник в ТОВ «УК «ПРОФІ ЛАЙН» (посвідчення № 11873 видане 28.02.2018 р.).

Працівник Рябуха Валерій Олександрович здобув професійну підготовку за фахом лицювальник - 
плиточник в ТОВ «УК «ПРОФІ ЛАЙН» (посвідчення № 83877 видане 18.03.2018 р.).



Працівник Подвезько Костянтин Володимирович здобув професійну підготовку за фахом технік-
електрик в Технікумі електрифікації Дніпропетровського державного аграрного університету (диплом 
№ 25365041 виданий 30.06.2004 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів 

частоти та переносних світильників.
- Журнал обліку обладнання, що працює під тиском.
- Журнал обліку видачі наряд-допусків.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві в наявності:
- договори на поставку балонів з газом: договір № 11-20 від 13.01.2020 р. з ТОВ «АЗОВТЕХГАЗ» 

(Дозвіл Головного управління Держпраці у Донецькій області № 0470.17.14 від 03.08.2017 р.); 
договір № 24 від 22.01.2020 р. з ФОП Сидоренко І.П. (Дозвіл Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 0497.14.12 від 16.04.2014 р., строк дії дозволу подовжено до 
15.04.2024 р.);

- технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: апарат фарбувальний високого тиску мод. «Graco 
Mark»; апарат фарбувальний високого тиску мод. «Anest Iwata» (2 одиниці); бетономішалка БС 
професіонал; бетономішалка Дніпро; молоток відбійний мод. DeWalt D25899K; молоток відбійний 
Sparky Professional K615CEHD; пальник газоповітряний типу ГВ, ДОНМЕТ 231; пальник 
газоповітряний типу ГВ, ДОНМЕТ 231У; пальник універсальний ДОНМЕТ 247; балони сталеві з 
киснем -  2 од.; балон сталевий з пропаном; балон сталевий з пропаном-бутаном; редуктор кисневий 
типу БКО-50ДМ; редуктори пропанові типу БПО-5ДМ -  2 од.; дрилі; перфоратори, набір 
слюсарних інструментів (ключі, молотки, кувалди, струбцини).

На підприємстві проведені вимірювання ізоляції ручного електроінструменту протоколи №№ 1, 
2, 3 від 20.02.2020 р., видані ПБП «СТАТОР» (свідоцтво № ПЧ 06-2/173-2018 від 11.06.2018 р.); 
випробування поясів запобіжних лямкових комбінованих типу ПЛК-1М (протоколи № № 32152994
29.1118-819/13-20, 32152994-29.1118-819/14-20 32152994-29.1118-819/15-20 від 18.02.2020 р.), поясів 
запобіжних з лямками типу 2ПЛ-К (протоколи №№ 32152994 -29.1118-819/11-20, 32152994-29.1118
819/12-20 від 18.02.2020 р.), стропів запобіжних 1СТ2 (протокол № 32152994-29.1118-819/19-20 від
18.02.2020 р.) видані ЕТЛ ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Дозвіл на виконання робіт підвищеної 
небезпеки № 121.18.30 виданий 22.03.2018 р. Державною службою України з питань праці, Свідоцтво 
№ 08-0037/2018 від 29.11.2018 р.)________________________________________________________________

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, затверджених наказом директора № 6-ОП від
05.02.2020 р. Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту 
(комбінезон брезентовий, рукавиці брезентові, рукавиці діелектричні, шолом захисний або щиток, 
окуляри захисні, каска фіброва, пояси запобіжні).

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 мають медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду, 
видані медичними закладами м. Дніпро.

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, 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-XII від 
14.10.1992 р., із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-4.21
04 «Типове положення про службу хорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 00.0-6.03-93



На підстав і «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті на 
роботах підви!де і юї небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично. 
Працівники пілі і риємства мають медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду. 
видані медичними закладами м. Дніпро.

На підпри( мстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, гак і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правоні акти: Закон України «Про охорону праці», затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 
1 4 .1 0 .1 99 2  p..  із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і а і нц м й на виробництві, затверджений ПКМУ №  337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-4.21- 
04 «Типове по-к»кспня про службу хорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 00.0-6.03-93 
«Порядок опрацюван ня і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві», 1 іІІАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та 
прі і роями». Н1! АОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НГІЛОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 27.0-1.01- 
08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості». НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони 
праці у газовому господарстві- підприємств чорної металургії». НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила 
охорони праці піл час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії». НПАОП 23.1-1.01- 
08 і 1 Іравила безпеки в коксохімічному виробництві». НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в 
газ /.ому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв». 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 НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного веденіія газонебезпечних робіт».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
це, вбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і наряд-допусків. відповідальність 
покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
пр ц і та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
гю Ч. інками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 

Дсржпраці « 2020 р. № . 4 1 $ / ' і?____________________________

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.
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