
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЙ ТЕМС 09», місцезнаходження: 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, 

___________ вулиця Добролюбова, будинок 72, код СДРПОУ -  42332957, ______
(для ю ри ди ч н о ї особи: найм енування ю ри дичної особи, м ісцезнаходж ення, код згідн о з ЄД РП О У ,

керівник -директор Бобух Катерина Сергіївна, тел. (066) 403 53 96, aytems09@ukr.net
прізвищ е, ім'я т а  по батькові керівника, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон н о ї пош ти;

для ф ізич но ї особи  -  п ідприєм ця: прізвищ е, ім ’я та  по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце прож ивання, реєстрац ій н ий  номер обл іково ї картки платника податків, номер телеф он у, телеф аксу, адреса електрон ної пош ти;

____________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.____________
місце виконання роб іт  п ідви щ ен о ї небезпеки та/або  експлуатац ії (застосуванн я)м аш и н, м еханізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_____

(найм енування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабіїіету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

строк д ії страхового  полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
_________________________________________05 серпня 2020 р._________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,_____________________________ Бобух Катерина Сергіївна__________________________________
(п р ізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ри дичної особи 

або ф ізичної особи - п ідприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:
- Монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткован

ня підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на вико
нання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- устатковання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) (електричне устатковання елек

тричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання);
- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 

що є ємностями для газового моторного палива;
- вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски для підіймання працівників.

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкну
тому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підзем
них комунікацій:

- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) і в зонах дії 

струму високої частоти.
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів.
- Газополум’яні роботи.___________________________________________________________________

(найм енування виду робіт  п ідви щ еної небезпеки

mailto:aytems09@ukr.net


Посудини, що працюють піл тиском понад 0.05 МГІа. крім автомобільних газових балонів.
2

що є ємностями для газового моторного палива, а саме:___________________________________
та /аб о  маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ еної небезпеки,

- балони із стисненим газом (кисень). 2 од.. Україна;
_____ - балони із зрідженим газом (пропан-бутан). 2 од., Україна.____________________________

тип  або м арка (за наявності), номер партії, дата  виготовлення, країна походж ення, 

які виконую ться та/або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу,

На підприємстві працюють 16 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  13 осіб.__________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у том у числі тих на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

Адміністративне приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул. Добролюбова, будинок 72. Виробниче приміщення розташоване за адресою: Дніпропет
ровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 29/10. загальною площею 80 м2 (договір 
оренди приміщення № 02/01-ОП від 02.01.2020 р.. укладений із Фізичною особою Циганков 
О.О.). Виконання робіт та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
здійснюється на об’єктах замовників згідно укладених договорів._____________________________

будівель і споруд (прим іщ ень), виробничих об 'єктів (цехів, д ільниць, структурних п ідрозділів)

Інші відомості:
Наказом №08ЮП від 08.07.2020 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт, спра
вний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено майстра Сапронова О.В. 
Наказом №Ю/ОП від 08.07.2020 р. відповідальною особою за справний стан засобів індивідуа
льного захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту призначено май
стра Сапронова О.В.
Наказом № 11/ОП від 08.07.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання верхолазних 
робіт та робіт на висоті з правом видачі наряд-допуску. облік, організацію своєчасного огляду. 
випробувань та зберігання поясів і пристосувань, ведення «Журналу обліку і випробувань по
ясів і пристосувань» призначено майстра Сапронова О.В. Для випробування поясів та присто
сувань. страхувальних засобів створена комісія у складі: директор Бобух К.С.. майстер Сапро- 
нов О.В.. інженер з охорони праці Суліз Ф.С.
Наказом №12/ОП від 08.07.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт зі зве
дення. монтажу і демонтажу будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, виконання зем
ляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних ко- 
мунікацій призначено майстра Сапронова О.В.
Наказом №12/ОП від 08.07.2020 р. проведення газонебезпечних робіт проводити при оформ
ленні наряд-допуску. передбачаючого розробку та наступне здійснення комплексу заходів з 
підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за проведення газонебезпе
чних робіт та робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Сапронова О.В. Право 
затвердження наряд-допусків надається директору Бобух К.С.
Наказом №13/ОП від 08.07.2020 р. здійснення робіт в діючих електроустановках проводити при 
оформленні наряду-допуску, який передбачує розробку та наступне проведення комплексу за
ходів з підготовки і безпечного проведення робіт. Відповідальною особою за проведення робіт 
в діючих електроустановках з правом видачі наряд-допуску призначено майстра Сапронова 
О.В. (5 група з електробезпеки до та понад 1000 В.).
Наказом №14/ОП від 08.07.2020 р. відповідальною особою за огляд та випробування гумово- 
тканевих рукавів, за виконання перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різа
ків, за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум’яних робіт призна
чено майстра Сапронова О.В.
Наказом №15/ОП від 08.07.2020 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну екс
плуатацію посудин, що працюють під тиском із стисненими, зрідженими та інертними газами 
призначено майстра Сапронова О.В.
Наказом №16/ОП від 08.07.2020 р. до самостійної роботи допущено стропальника Пронягу В.В. 
Наказом №17/ОП від 08.07.2020 р. відповідальною особою за виконання робіт з монтажу, демо
нтажу, ремонту, технічному обслуговуванні вантажопідіймального обладнання призначено 
майстра Сапронова О.В.



з
Наказом №17/ОП від 08.07.2020 р. на підприємстві створена ремонтна служба у складі: майстра
Сапронова О.В., слюсарів-ремонтників Ярцева С.Г., Шевель Ю.В., електромонтера з ремонту і 
обслуговуванню електромонтажника Кочалідзе Г.Т.. електромонтажника електричних мереж і 
електроустаткування Кочеткова O.A.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № Об/ОП від 08.07.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охо- 
рони праці у складі: Голова комісії -  директор Бобух К.С. Члени комісії -  майстер Сапронов 
О.В., інженер з охорони праці Суліз Ф.Є. -  пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Бобух К.С., майстер Сапронов О.В.. інженер з охорони праці Суліз Ф.Є. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону 
праці, організації роботи з охорони праці, вибухонсбезпски виробництва і вибухозахисту, по
жежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворю
вань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №3/07-20 ОП-ОП від 07.07.20 р. 
Директор Бобух К.С., майстер Сапронов О.В.. інженер з охорони праці Суліз Ф.С. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охо- 
рони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №1/07-20 АИ-ВВ від
08.07.2020 р.
Директор Бобух К.С., майстер Сапронов О.В., інженер з охорони праці Суліз Ф.С. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН) І1ПАОП 45.2-7.02.12. Витяг з прото
колу №1/07-20 АЙ-ДБН від 08.07.2020 р.
Директор Бобух К.С., майстер Сапронов О.В., інженер з охорони праці Суліз Ф.С. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охо- 
рони праці під час роботи з інструментами та пристроями». Витяг з протоколу №1/07-20 АИ- 
ІНС від 07.07.2020 р.
Директор Бобух К.С., майстер Сапронов О.В.. інженер з охорони праці Суліз Ф.С. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ГГГЕЕС, ПБЕЕС, ГІГІБУ, ПОНРІП. 
ПКЕЕ, ПЕЕЗ. ПУЕ, 5 група з електробезпеки до та вище 1000 В. Витяг з протоколу №1.07-20 
ЕЛ/Л від 01.07.2020 р.
Директор Бобух К.С., майстер Сапронов О.В., інженер з охорони праці Суліз Ф.С. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охо- 
рони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №3/07- 
20 ОТ-АТ від 08.07.2020 р.
Директор Бобух К.С.. майстер Сапронов О.В., інженер з охорони праці Суліз Ф.С. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила без- 
пеки систем газопостачання». Витяг з протоколу №1/07-20 ГП-КР від 08.07.2020 р.
Директор Бобух К.С., майстер Сапронов О.В., інженер з охорони праці Суліз Ф.С. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го- 
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охо
рони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відпові
дного обладнання». Витяг з протоколу №4/07-20 ЕК-АТ від 08.07.2020 р.
Директор Бобух К.С.. майстер Сапронов О.В., інженер з охорони праці Суліз Ф.С. пройшли на
вчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Го
ловного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова ін- 
струкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу №2/07-20 
ГН-АТ від 08.07.2020 р.___________________________________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці»



наказом №05/ОЛ від 07.07.2020 р. створена служба охорони праці. Функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Суліз Ф.Є._________________

наявністю  служби охорони праці.

Чистильник димоходів, лежаків та топок Ткаченко С.О. -  КІТ «НКК» Дніпропетровської облас
ної ради за професією -  чистильник димоходів, лежаків та топок. Свідоцтво №46680 від 
11.11.2011 р.
Електромонтер з ремонту і обслуговуванню електроустаткування Кочалідзе Г.Т. -  Маріуполь
ський професійний ліцей за кваліфікацією -  електромонтер по ремонту і обслуговуванню елек
троустаткування 4 розряду. Свідоцтво №141-13 від 09.06.2013 р.
Електромонтажник електричних мереж і електроустаткування Кочетков O.A. -  Маріупольський 
професійний ліцей за кваліфікацією - електромонтажник електричних мереж і електроустатку
вання 4 розряду. Свідоцтво №128-15 від 08.06.2015 р.
Газорізальник Кабачов І.О. -  ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» за професією -  га
зорізальник 4 розряду. Посвідчення №04375 від 03.07.2017 р.
Стропальник Проняга В.В. -  ДП «Запорізький на в чально-курсовий комбінат» за професією -  
стропальник. Свідоцтво №10521 від 28.08.2019 р.
Слюсар-ремонтник Ярцев С.Г. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  слюсар-ремонтник 4 розря
ду. Посвідчення №01599 від 03.10.2017 р.
Слюсар-ремонтник Шевель Ю.В. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  слюсар-ремонтник 4 роз
ряду. Посвідчення №01504 від 19.09.2017 р.
Машиніст автовишки та автогідропідіймача Велій А.І. -  ДП «Дніпропетровський учбово- 
курсовий комбінат «Моноліт» за професією -  машиніст автовишки та автогідропідіймача. Пос
відчення №035512 від 17.01.2012 р.
Верхолази Литвинов Ю.М., Лимарь С.М. -  ТОВ «УК Спектр» за професією -  верхолаз 6 (шос
того) розряду. Посвідчення №02078, №02079 від 20.12.2016 р.
Верхолази Литвинов Ю.М.. Лимарь С.М. -  ТОВ «УК Спектр» згідно НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол №251 від 20.12.2016 р. 
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Семенов А.О. -  ТОВ «УК 
Спектр» за професією -  монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розря
ду. Посвідчення №01056 від 18.07.2019 р.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Рубан М.Ф. -  ТОВ «УК Спектр» 
за професією -  монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду. Пос
відчення №01232 від 18.07.2019 р.
Електрозварник Луць С.М. -  УК «Дніпробуд» за професією -  електрозварник. Посвідчення 
№7124 від 12.07.2018 р.
Електрозварник Луць С.М. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності з 
Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за 
№61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно СНиП 3.05.05-84, НПАОП 
0.00-1.81-18. НПАОП 0.00-1.80-18. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, ДБН.В-2,5- 
20-2001. Допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, несучих і 
огороджуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів, технологічного обладнання і техно
логічних трубопроводів, парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води, сис
тем газопостачання. Протокол №250 від 05.11.2018 р. Посвідчення №235-ДН-58, чинне до
05.11.2020 р.
Монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій Семенов А.О.. Рубан М.Ф.. 
верхолази Литвинов Ю.М.. Лимар С.М.. електрозварник Луць С.М.. електромонтер з ремонту і 
обслуговування електроустаткування Кочалідзе Г.Т.. електромонтажник електричних мереж і 
електроустаткування Кочетков O.A.. чистильник димоходів, лежаків та топок Ткаченко С.О.. 
газорізальник Кабачов І.О., стропальник Проняга В.В., слюсарі-ремонтники Ярцев С.Г.. Шевель 
Ю.В.. машиніст автовишки і автогідропідіймача Белій А.І. пройшли навчання та перевірку 
знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу 
«Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям, НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (ДБН) НПАОП 45.2-7.02.12, 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правил
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технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки, НПАОГІ 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». НПАОП 0.00-1.80-18 «Прави
ла охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і ві
дповідного обладнання». ППАОП 0.00-5.11-85 «Типова і н с т р у к ц і я  з  організації безпечного ве- 
дення газонебезпечних робіт». Протокол №1 від 09.07.2020 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№07ЮП від 08.07.2020 р. затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці:
Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функ

ціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом №07ЮП від 08.07.2020 р. затвер
джено та введено в дію:

Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Наказом №01ЮП від 02.07.2020 р. затверджені та введені в дію:

Тематичні плани і програми навчання.
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та інші. 

Наказом №Р9/ОП від 08.07.2020 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові ін
струкції. Наказом №04ЮП від 06.07.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпе
кою. які виконуються на підприємстві.
Наказом №09ЮП від 08.07.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних 
тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положен
ня про розробку інструкцій з охорони праці».___________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо)._____________________________

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на 
підприємстві мається в наявності наступне обладнання: трансформатор зварювальний ТДМ- 
140. 2015 р. в., Україна, перфоратор Bosch GBH 2-24 DFR. 2013 р. в., Німеччина, кутова шліфу
вальна машина Makita 9553 NB, 2017 р. в.. Японія, риштування будівельні клино-хомутового 
типу. 168 m 2. 2001 р. в.. Україна, пояса лямкові комбіновані ПЛК 1-М. зав. №001931. №001932. 
2015 р. в.. Україна, фал страхувальний двійний. 2019 р. в., зачіп тросовий. 2019 р. в.. Україна, 
затискачі «Жюмар». «Скіф». 2019 р. в. -  2 одиниці, карабін сталевий «Renger». 2019 р. в., несу
чий і страхувальний канат. 2019 р. в.. Україна, страхувальна петля «Прусик». 2019 р. в.. Украї
на. стремя. 2019 р. в.. Україна, сидушка. 2019 р. в.. Україна, протигаз шланговий ізолюючий 
ПІ1І-1С, №134. №135. 2012 р. в.. Україна, пальник однополуменевий універсальний для кисне
вого зварювання, пайки і підігріву типу ГЗУ «Донмет» 247. 2003 р. в.. Україна, балони з про- 
пан-бутаном. 2 один., 2019 р. в., Україна, балон з киснем технічним. 2 один.. 2019 р. в.. Україна. 
різак газокисневий Р 1. 2011 р. в.. Україна, редуктор балонний газовий одноступеневий БКО-5Р- 
4, 2008 р. в.. Україна -  2 одиниці, редуктор балонний газовий одноступеневий БПО-5-4, 2008 р. 
в.. Україна -  2 одиниці, газоаналізатор GasBadgePro, 2012 р. в., зав. № 12114А1-018. лампа -  
сигналізатор ЛБВК. 2015 р. в.. Росія, показник напруги УВН-80. 2019 р. в.. Україна, діелектрич
ні боти -  2 пари, діелектричні рукавиці -  2 пари, інструмент з ізолюючими рукоятками (викрут
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ка, пасатижі, кусачки тощо) -  2 компл., набір інструментів для електромонтажних робіт -  2 
комплекти, набір інструментів для слюсарно-монтажних робіт -  2 комплекти, стропи 4СК. 2019 
р. в. -  2 один., екскаватор навантажувач JSB 4СХ Sitemaster. 2014 р. в.. Англія, серія і номер 
свідоцтва про реєстрацію АЕ 006213. видано Головним Управлінням Держпраці v Дніпропет
ровській області, присвоєно державний номерний знак TQ8524AE (договір надання послуг з ви
користанням будівельної техніки з екіпажам і технологічною оснасткою №03-08-20 від
03.08.2020 р., укладений із ТОВ «Укрмонтажспеибуд») - декларація відповідності матеріально- 
технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці зареєстрована у журналі обліку 
суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 11.07.2018 р. №314.18.12. під
йомник автомобільний гідравлічний ВС-22-01РГ, 2007 р. в. (договір надання послуг з викорис
танням будівельної техніки з екіпажом і технологічною оснасткою №03-08-20 від 03.08.2020 
р.. укладений із ТОВ «Укрмонтажспеибуд») -  Дозвіл на експлуатацію Головного Управління 
Держпраці у Дніпропетровській області №0606.19.12. чинний до 20.06.2024 р.
У відповідності до вимог ГІПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, 
які використовуються під час виконання робіт на висоті та верхолазних роботах пройшли пере
вірку та випробування: пояса лямочні комбіновані ПЛК1-М -  акт №1 від 09.07.2020 р.; страху
вальні засоби -  акт №2 від 09.07.2020 р.; риштування будівельні клино-хомутового типу -  акт 
№3 від 09.07.2020 р.
У відповідності до вимог НПАОГ1 40.1 -1.07-01 «1 Іравпла експлу атації електрозахисних засо
бів». ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо пройшли 
випробування підвищеною напругою в електротехнічній лабораторії служби діагностики ізоля
ції і захисту від перенапруги ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центра
льна енергетична компанія» (Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 
06-2/420-2019. чинне до 09.07.2022 р.), та допущені до роботи в електроустановках напругою до 
та понад 1000 В. -  протоколи №828. №829. №860. №861 від 02.06.2020 р.
Постачання промислових газів у балонах здійснює ТОВ «Дніпрорегіонгаз» (Дозвіл ГУ Держ
праці у Дніпропетровській області №0417.19.12 від 26.04.2019 р.), у відповідності до договору 
поставки газу підприємствам у балонах №2020-20356 від 03.07.2020 р. Балони зберігаються в 
спеціально-відведених місцях під навісом із пристосуванням для кріплення балонів на вироб
ничій дільниці на об’єктах замовників.
У відповідності до НПАОГ1 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та наказу 
№02ЮП від 03.07.2020 р.. працівники ТОВ «АЙ ТЕМС 09». які виконують роботи з підвище
ною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального за
хисту. Засоби індивідуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуа
таційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробни
ків.__________ _________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту.

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за- 
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», І1ПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації елек
трозахисних засобів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструме
нтом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві (ДБН)», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуата
ції обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопо
стачання», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідійма-

6

льних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типо-



ва інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-7.17-18
7

«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індиві
дуального захисту на робочому місці», НГІАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію 
з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інстру
кцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботода
вцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «За- 
гальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом №РЗ/ОП від 03.07.2020 р. інженерний склад, технічний пе
рсонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періоди
чні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. Заключний акт за результатами періодично
го медичного огляду працівників від 01.07.2020 р., виданий КЗ «Дніпропетровська міська кліні-
чна лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради._________________________________________

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «АИ ТЕМС 09», затвер
дженого рішенням про заснування Товариства №1 від 24.07.2018 р.
При прийомі працівників на роботу 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 ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.__________

норм ати вн о-п равово ї т а  м атеріально-технічної бази, навчально-м етодичного  забезпечення)

К.С. Бобух
(ін іц іали  та прізвищ е)

06.08.2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « ^ ^ » 2020 р. № ______

Примітки: 1. Ф ізична 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 підвищ еної 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 відповід
ному органу держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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