
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИАВАНТ» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000. м. Дніпро,вул. Набережна Заводська, будинок 82 КОА ЄАРПОУ 
38114509,_________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
директор Соколов Іван Миколайович, (056)788-12-78_____________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
e-mail: triavant.bezpeka@amail.com______________________________________

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
Роботи в и к о н у ю т ь с я  на території Дніпропетровської області, згідно

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
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_____________________________________________

(найменування страхової компанії',
________________________ договір не укладався___________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
________________________________1 4.04.2020р ._______________________________

(дата проведення аудиту)

Я,_______ Соколов Іван Миколайович________________________________
(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 верхолазні, зварювальні роботи 
(Найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

mailto:triavant.bezpeka@amail.com


номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих МІСЦЬ-5, V ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений______

кількість робочих місць, у тому числі тих,
ризик виникнення травм 2;_________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
офісне та виробничі приміщення а також відкрита територія складу за

будівель і споруд (приміщень),
адресою 49128 м.Дніпро, в у л . Набережна Заводська, 2 експлуатуються

виробничих об'єктів
за д о г о в о р о м  суборенди №3/2019 від 01.01.2019 р о к у  з ТОВ «Подія Істейн»

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Соколов Іван Миколайович, головний інженер 

Шиліна Андрій Сергійович, інженер з пожежної безпеки Острянін Олексій 

Олексійович пройшли навчання в УК «Спектр», перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законів України «Про  охорону праці». «Про  загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про  об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів (витяг з протоколу № 87-1 

від 20.03.2020р ). «Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті» (витяг з протоколу № 85-1 від 15.03.2020 р.). «Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-121-98 (Правил 

технічної експлуатації електроустановок споживачів) 4 група до 1000В.. 

«Правил пожежної безпеки» (витяг з протоколу № 192 від 08.10.2019р.)
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають які відповідають за дотриманням вимог 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №1-ОП від 01.10.2020р. на підприємстві реорганізована 

служба з охорони праці: Наказом №2-ОП від 02.07.2020р.переглянуто, 

затверджено та введено в дію Положення про службу охорони 

праці: Ф ункції служби охорони праці покладені на головного 

інженера Шиліну Андрія Сергійовича (наказ №3-ОП від 01 .10.2019р.):
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та



Наказом №7-ОП віл 02.10.2019р . переглянуто, затверджено та введено 
в дію Положення про  проведення навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці. Ф ормуються план-грасЬіки проведення навчання: На 

підприємстві наказом від 01.10.20019р . №4-ОП оновлено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії: директор 

Соколов І.М. члени комісії: Шиліна A.C., Острянін О.О._________________

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та

затвердження № Ю-ОП від 02.10.19р .).______________________
-№6 Інструкція з надання першої допомоги потерпілим від нещасних 

випадків:_________________________________________________________________

-№22 інструкція з охорони праці під час робіт на висоті:_______________

-№23 Інструкція з охорони праці при виконанні зварювальних робіт:

-№24 інструкція з охорони праці для верхолаза:________________________

Наказом №12-ОП від 02.10.2019р . оновлено та затверджено порядок

проведення інструктажів з охорони праці:_____________________________

Наказом №17-ОП визначено порядок забезпечення праціючих

спецодягом та засобами індивідуального захисту:_____________________

Наказом №2Р-ОП призначено головного інженера Ш и л ін у  A.C. 

відповідальною особою за безпечне виконання робіт з

підвищеною небезпекою, які декларуються:____________________________

Працівники підприємства ТОВ "ТРИАВАНТ", що зайняті на роботах 

підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на 

роботу та періодичний медичний огляд згідно з "Порядком  проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим

наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246._____________________________

Робітники підприємства проходять інструктажі, навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці. Наказом по підприємству №11-ОП від 

02.10.201 9р .Затверджено план-граФік проведення навчання та



перевірки знань з питань о х о р о н и  праці по професіям та вилам робіт 
під особистий р о з п и с . Після проведення перевірки знань 
оформлюються п р о т о к о л и  перевірки знань з питань о х о р о н и  праці

для д о п у с к у  працівників до виконання відповідних робіт.________________

Працівники Туз В.А. та Грабчак Ю.Ф. , які виконують верхолазні та 
зварювальні роботи здобули професійну підготовку за Фахом 

«верхолаз 3-го розряду» на курсах при ТОВ УК «Спектр» (протокол 

№ 119 від 10.03.2020р .) та пройшли навчання за професією 

«Електрозварювальник» в УК «Аніпробуд» , допущені до «ручного 

дугового зварювання покритим електродом сталевих конструкцій 
технологічного обладнання і технологічних трубопроводів» (протокол 

засідання атестаційної комісії №223 від 10.10.2019р .) та перевірку знань 

в ТОВ «УК Спектр» (протокол №188 від 18.03.2020р.) НПАОП 0.00-1.15-07 

«Правила охорони праці під час робіт на висоті», НПАОП 28.52-1.31-13. 

Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 0.00-1.71- 

13, «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і 

пристроями», (протокол №188 від 18.03.2020р.) На підприємстві 

мається зварювальний апарат інвєрторного типу «Аніпро М, САБ 

255К», якому проведено замір опору ізоляції-протокол №3/1 від

01 .02.2020р . ТОВ «САФ-АРСЕНАЛ» (свідоцтво № ПЧ 06-2/37 201 7)___________

Працівники ТОВ «ТРИАВАНТ» забезпечені спецодягом, с п є ц в з у т т я м  та 

засобами індивідуального захисту , згідно «Норм видачі спецодягу» та 

інших засобів індивідуального захисту (каски, захисні о к у л я р и , 

сигнальні жилети, запобіжні монтажні пояси, карабіни сталеві, 

страхувальні канати, зачіпи т р о с о в і ), у  відповідності до чинних 

нормативних актів. Акти випробувань №№1,2,3,4 від 29.03.2020р. На 

кожного працівника заведена особиста карта видачі 313. Ведеться 

Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313.______
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту



На підприємстві затверджений перелік діючих законодавчих та
нормативно-правових актів з питань о х о р о н и  прані та промислової 
безпеки, який включає: Закон України «Про о х о р о н у  прані»: НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу о х о р о н и  праці»: НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань о х о р о н и  прані»: «П о р я д о к  видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107): НПАОП 0.00-2.01- 
05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»: НПАОП 0.00-4.15-98 
«Положення п р о  розробку інструкцій з охорони праці»: НПАОП 0.00- 
6.03-93 «П о р я д о к  опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»: НПАОП 
0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників»: НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і о х о р о н и  здоров’я п р и  використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»: НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила о х о р о н и  праці під час виконання робіт на висоті»: НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів»: «Правила улаштування електроустановок»: 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»: НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних п р и с т р о їв  і відповідного 
обладнання» та інші. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді 
знаходяться у вільному доступі в кабінеті о х о р о н и  праці._______________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань о х о р о н и  праці, розроблені 
тестові білети по професіям з перевірки знань з питань о х о р о н и  праці. 
П ід п р и є м с т в о  забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є  необхідні нормативно-



правові акти з охорони праш. що регулярно оновлюються за
допомогою інтєрнєту та друкованих видань.

На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, до якого 
забезпечений вільний доступ працівників , метою якого є проведення 
навчання працівників з питань охорони праці, наглядна агітація та 
пропаганда безпечних умов праці, профілактика аварій, виробничого 
травматизму і професійних захворювань. Куток з охорони праці 
забезпечено нормативно-правовими актами, інструкціями з охорони

праці, схемами, наглядними матеріалами, тощо.
нормативно-правової бази навчально-методичного забезпечення)

__ І.М.Соколов
(ініціали та прізвище)

Декларація 
господарювання у 

20Мр.у’/’ лгУ/р

у журналі 
ріальному органі

обліку суб’єктів 
Держпраці ___

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.".


