
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Такт»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

_____________________ 49000, м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А___________________
місце знаходження,

______________________________ ЄДРПОУ 21858879______________________________
код згідно з ЄДРП О У ,

_______________Генеральний директор Балазанов Вадим Вадимович______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_______________________(056) 372-90-99, e-mail: info@ taktmetal.com ______________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти 

для ф ізичної особи  - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта,ким і коли виданий , м ісце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

номер, телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

____________склад №1: м. Дніпро, вул. М аршала М алиновського, 98-А ___________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки

___________________ склад №2: м. Дніпро, вул. Курсантська ,1р__________________
та/або експлуатації (застосування) машин механізмів, устатковання підвищ еної 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 постанови кабінету М іністрів № 1788 від 16.08.2002 року_______
потенційно небезпечні об'єкти на підприємстві відсутні, тому_________________

__________________________ страхування не проводилось__________________________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.07.2020
(дата проведення аудиту)

______________________________Я, Балазанов Вадим Вадимович_____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;________________________

Зберігання балонів із стисненим та зрідженим (кисень, пропан) газом:

Зварювальні роботи:___________________________________________

Газополум’яні роботи:________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

Вантажопідіймальні крани:__________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

mailto:info@taktmetal.com


Кран козловий К К -К -2 0 -З К  в/п 20т, 1990 р. в., виробник СРСР, заводський 
номер -  № 360, реєстраційний номер -  № 70703; Кран козловий двоконсольний 
самомонтований К К С -10  в/п Ют. 1973 р. в., виробник СРСР, заводський номер 
-  № 4049. реєстраційний номер -  № 74150; Кран козловий К К С -10 Т 25-32 У1, 
в/п Ют, 1989Р.В., виробник СРСР. заводський номер -  № 4417, реєстраційний 
номер -  № 74149; Кран козловий К К -К -12 ,5  в/п 12,5т, 1990 р. в., виробник 
СРСР, заводський номер -  № 01498, реєстраційний номер -  № 74659; Кран 
підвісний однобалочний в/п 2т. 1988 р. в., виробник СРСР. заводський номер -  
б/н. інвентарний номер -  № 000000427; Кран консольно-поворотний в/п 2т. 
1982 р. в., виробник СРСР, заводський номер -  № 70425; Кран -  балка в/п 3,2т, 
2002 р. в. виробник Україна, заводський номер -  № 74725.__________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  80. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  2 5 .____________________________________________________

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

Офісне приміщ ення розташ оване за адресою: м. Дніпро , вул. Героїв Крут, 16-А 
склад №1 розташ ований за адресою: м. Дніпро, вул. М арш ала М алиновського, 
98-А; склад № 2 розташ ований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська ,1р 
Загальна кількість будівель і споруд (приміщень) - 12, у тому числі 
виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  6
будівель і споруд (приміщень виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки: директор з виробництва Гришин Р.В., 
технічний директор Дикий Д.В., начальник цеху Собачкін Д.В., начальник бази 
Орлов А.О., головний механік Роженок Ю.В. Даним особам проведено 
навчання та перевірка знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», прийнятих до них нормативно -  правових актів 
проведено в ДП «Придніпровський ЕТЦ», комісією створеною наказом 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 29/48/2018 від 19.02.2018);навчання та перевірка знань «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» проведено в ТОВ «УК Спектр» 
(витяг з протоколу № 245 від 30.11.2017); навчання та перевірка знань «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» проведено в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» (витяг з протоколу №1013 від 28.08.2019); навчання та перевірка 
знань «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» проведено в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» (витяг з протоколу № 1007 від 27.08.2019).
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

На підприємстві, згідно наказу від 08.05.2019 № 1/ОП реорганізовано службу 
охорони праці у кількості одного працівника: інженера з охорони праці. Від 
08.05.2019 затверджено Положення про службу охорони праці ТОВ «Такт». 
Розроблена та введена в дію нормативна база для функціонування Системи
управління охороною праці (СУОП).

наявність служби охорони праці,



На підприємстві розроблено та затверджено відповідним чином 33 інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі: № 01-06.19 для 
машиніста крана складу №1; №  02-06.19 для маш иніста крана складу №2; № 05- 
06.19 для стропальника; №5 для слюсаря з ремонту вантажопідіймальних 
машин та механізмів; № 47 для інженерно -  технічних працівників, які 
здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів; №51 для електрослюсаря з ремонту та 
обслуговування вантажопідіймальних машин та механізмів; № 12 для 
електрогазозварника. На підставі наказу генерального директора від 09.03.2020 
року № 8/ОП на підприємстві створено постійно діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці. Склад комісії: голова комісії -  директор з 
виробництва Гриш ин Р.В., члени комісії -  начальник цеху Собачкін Д.В, 
головний механік Роженок Ю .В., інженер з охорони праці Перелєєва О.В. 
Посадові особи та працівники підприємства пройшли навчання та перевірку 
знань правил, норм і інструкцій з питань охорони праці. Для якісного 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та промислової 
безпеки, на підприємстві розроблені та затверджені відповідним чином 
навчальні плани та програми навчання за професіями та видами робіт.

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання робіт, 
експлуатації обладнання, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метри; зварювальні роботи; експлуатація вантажопідіймальних кранів і машин; 
газополум’яні роботи; експлуатація та зберігання балонів із стисненим та 
зрідженим газом. Для забезпечення утримання у справному стані та безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин, наказом по підприємству 
від 11.03.2020 № 14-ОП призначені особи, відповідальні за здійснення 
відомчого нагляду, утримання їх справному стані. Для забезпечення утримання 
вантажопідіймальних кранів та машин у справному стані, створені ремонтні 
служби; розроблені інструкції з охорони праці. Для забезпечення безпечних 
умов праці при виконанні робіт на висоті, розроблена та введена в дію 
інструкція з охорони праці № 21-07.20. Працівники, що виконують зварювальні 
та газополум’яні роботи пройшли навчання у спеціалізованих навчальних 
закладах, мають відповідні посвідчення.
На виробничих дільницях установлені стенди з наглядною агітацією щодо 
застосування безпечних методів праці за основними видами робіт та надання 
домедичної допомоги. Інструктажі з питань охорони праці проводяться згідно 
НПАОП 0.00-4.12.05 «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці». Вступний інструктаж з питань 
охорони праці проводиться в службі охорони праці за конспектом вступного 
інструктажу, розробленого згідно тематичного плану та програми проведення 
вступного інструктажу з охорони праці, затверджених генеральним директором 
від 13.05.2019. Первинні, повторні та позапланові інструктажі з питань охорони 
праці проводяться особами, на яких покладено відповідальність за проведення 
інструктажів згідно наказу від 12.03.2020 № 15-ОП. Розроблено та введено в 
дію Порядок проведення навчання, інструктажів та перевірки знань працівників 
ТОВ «Такт».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



Експлуатаційна документація ведеться згідно чинних вимог: в наявності
паспорти та керівництво з експлуатації на обладнання, що використовується 
при виконанні робіт підвищ еної небезпеки, а саме зварювальний інвертор типу 
«Дніпро-М  mini М М А 250. Технічний огляд вантажопідіймальних кранів та 
кран -  балок проведено спеціалізованою організацією ТОВ «Ресурс - 
Діагностика» 05.06.2020р. Видано позитивні висновки експертизи для 
подальш ої їх експлуатації. Технічний огляд балонів з киснем та пропаном 
проводиться спеціалізованою організацією ТОВ «Дніпрорегіонгаз», згідно 
договору № 2020-240 від 23.07.2020р.
Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі згідно НПАОП 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці», та Норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
ТОВ «Такт» , затверджених наказом № 98 від 01.06.2020. Наказом по 
підприємству від 17.05.2019 № 09Ю П призначено відповідальних осіб щодо 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту. Для виконання робіт на висоті 
застосовуються запобіжні пояси: Тип ПБ1-М  та ЗПБ2, яким проведено 
відповідне випробування через ФОП «Павлов Є.О.» та надано відповідний Акт 
про їх випробування. Для безпечного виконання зварювальних робіт 
електрозварник забезпечений костюмом вогнестійким брезентовим, 
черевиками ш кіряними, рукавицями брезентовими з вогнезахисним 
просоченням, рукавицями діелектричними та щитком захисним для 
електрозварника._______________________________________________________.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовими актами, 
документацією з охорони праці, а саме: Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Типове положення про 
службу охорони праці. Типове положенням про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05), Правила охорони праці під 
час холодного оброблення металів (НПАОП 0.00-1.68-13), Правила охорони 
праці під час вантажо -  розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15), 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18). 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1- 
1.21-98). Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з 
екранними пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18). Правила охорони праці під час 
експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18). В 
наявності експлуатаційна та технічна документація.
Балони із пропаном та киснем зберігаються у приміщеннях, які відповідають 
вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації



обладнання, що працю є під тиском» і НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються роздільно.
Балони з різними газами зберігаються окремо.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібник ами. Є^аге^бхі дні нормативно -  правові акти з охорони праці, що 
р е г у л я р ^ ^ ^ ^ В І н ^ У ^ я  за допомогою Інтернету та друкованих видань.

ї  та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення

В.В. Балазанов
(ініціали та прізвище)

м.п.
« V ̂  » 2020

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 

у територіальному органі Держпраці -/&  2 ^  ^

Примітки. 2 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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