
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФАБРИКА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ ІМ. В.К.ПАВЛОВА»____________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51935, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, проспект Василя Стуса, буд. 24, кв.144

місцезнаходження,_________________________________________________
____________________________ код згідно з СДРПОУ 43173550_____________________________

код згідно з ЄДРПОУ
_________________________ директор Рогозін Микола Миколайович________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_________________________ т е л .+38068)5461512; гкоу@і.иа_________________________________

номер телефону, 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;

______________________ на об’єктах замовників по всій Україні______________________________
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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядкута правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р., підприємство не с об'єктом підвищеної небезпеки___________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____05.06.2020 р._______
(дата проведення аудиту)

Я,___________________ Рогозін Микола 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:
зварювальні роботи_______________________________________________________________________
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра______________________________ ___________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

ковальсько-пресове устаткування:______ __________________________________________________
ножиці гільйотинні з похилим ножем для листового металу СТД-9А, б/н, 1977 р. випуску,
країна походження СРСР ____________________ __________________________________________
прес листозгинальний кривошипний К 23-20, зав. №1098, 1967р. випуску, країна походження 
СРСР _________________________________________________________________________



листозгинальний прес пневматичний СТД 136, б/н, 1981 р. випуску; країна походження СРСР 
листозгинальний прес (фальцеосадковий) СТД 28, б/н, 1979 р. випуску; країна походження
СРСР_____________________________________________________________________________________
машина листозгинальна чотирьохвальцева СТД 14, б/н, 1979 р. випуску; країна походження
СРСР____________________________________________________________________________________
машина листозгинальна чотирьохвальцева СТД 16А, б/н, 1979р. випуску; країна походження
СРСР____________________________________________________________________________________
машина листозгинальна чотирьохвальцева СТД 16, б/н, 1975 р. випуску; країна походження
СРСР____________________________________________________________________________________
лінія стрічкорізальна LS 10/125-2, б/н, 2005 р.випуску, країна походження Фінляндія________
станок для виготовлення спірально сфальцьованих труб HLS 5/60 б/н, 2005 р.випуску, країна
походження Фінляндія_______________ ____________________________________________________
вальцювальний листозгинальний станок Roval- Roller, б/н, 2006 р. випуску, країна___________
походження США________________________________________________________________________
станок зіговочний ВМС-76В, б/н, 2005 р.випуску, країна походження Україна -  2 од.________
станок зіговочний СТД-89, б/н, 1989 р. випуску; країна походження СРСР__________________
станок зіговочний МЗС-21, б/н, 2005 р.випуску, країна походження Україна_________________
станок для виготовлення овальних повітропроводів Champ Ovalizep 36/10, зав. №25030101,
2005 р. випуску, країна походження США_________________________________________________
станок відгинання кромки Swah SLY 3, б/н, 2006 р.випуску, країна походження Чехія_______
станок для прокатки ребер жорсткості Swah, б/н, 2006 р.випуску, країна походження Чехія
машина листозгинальна трьохвалкова б/н, 1979 р. випуску; країна походження СРСР________
станок для зборки сігментних відводів Spiro Gorelocker Combi-T , зав. №262, 2005 р. випуску,
країна походження Швейцарія_____ _______________________________________________________

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,
10 робочих місць, в тому числі 5 на яких існує підвищений ризик виникнення травм_________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
офісне приміщення - 1, складське приміщення -1 за адресою: 49051, м. Дніпро, вул.________

Дніпросталівська, буд. 32 (договір оренди №01/10 від 01.10.2019 р. з ТОВ «Виробниче________
підприємство «Свровент»)_____ __________________________________________________________ _

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
виробничий цех - 1, зварювальна ділянка - 1, цех виробництва профілю -1, цех виробництва 
решітки -1 за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 32 (договір оренди 
№01/10 від 01.10.2019 р. з ТОВ «Виробниче підприємство «Свровент») та об'єкти замовників 
згідно з договорами підряду_______________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості інженерно-технічні працівники підприємства проходять навчання та перевірку
знань з питань охорони праці у встановленому порядку.____________________________________
_____ Директор Рогозін Микола Миколайович пройшов навчання в ТОВ «Шанс, ЛТД» та
перевірку знань законодавства України про охорону праці, основні положення Закону 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
законодавство про працю в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області №61 від 20.10.2015 р. (витяг з протоколу №20-18 від 
06.02.2020 р.). ____________________________________________________________________



Начальник цеху Чабан Олексій Миколайович, енергетик Весельський Борис
Анатолійович, інженер Стогнушенко Ігор Віталійович пройшли навчання в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань законодавства України про охорону 
праці, основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», законодавство про працю в комісії, що створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №186 від
06.09.2019 р. (витяг з протоколу №20/1 від 03.02.2019 р.).___________________________________

_________ Директор Рогозін Микола Миколайович, начальник цеху Чабан Олексій
Миколайович, енергетик Весельський Борис Анатолійович, інженер Стогнушенко Ігор 
Віталійович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку 
знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки» (розділ 7,8) в 
комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області №186 від 06.09.2019 р. (витяг з протоколу №33 від 13.02.2020 р.).
Присвоєно IV та V групи з електробезпеки до та вище 1000 В.___________________________________

Директор Рогозін Микола Миколайович, начальник цеху Чабан Олексій Миколайович, 
інженер Стогнушенко Ігор Віталійович пройшли навчання в ТОВ «Шанс, ЛТД» з НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань в 
комісії, що створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області №2008 від 07.11.2019 р. (витяг з протоколу №20-111 від 14.08.2020 р.).______________

Наказами призначені відповідальні особи за виконання робіт підвищеної небезпеки._____
Наказом №11/О.Т. від 20.02.2020 р. енергетик Весельський Б.А. призначений 

відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.
Наказом №13/О.Т. від 20.02.2020 р. енергетик Весельський Б.А. призначений 

відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних робіт з правом видачі наряд-
допусків та справний стан та безпечну експлуатацію зварювального обладнання.___________
_______ Наказом №14/О.Т. від 20.02.2020 р. начальник цеху Чабан О.М. призначений
відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію ковальсько-пресового
устаткування.________ _____________________________________________________________________

Наказом №15/О.Т. від 14.08.2020 р. начальник цеху Чабан О.М. призначений 
відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра з правом видачі наряд- 
допусків._________________________________________ _______________________________________

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

Згідно наказу №1/О.Т. від 03.02.2020 р. на підприємстві створено службу охорони праці.
Обов’язки служби охорони праці покладено на інженера Стогнушенко І.В.___________________

Згідно наказу №Ю/О.Т. від 20.02.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці в наступному складі: голова комісії -  директор Рогозін М.М.,
члени комісії: начальник цеху Чабан О.М., інженер Стогнушенко І.В._____________________

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. На підприємстві в наявності:_____________
- Положення про службу охорони праці. Положення про систему управління службою 
охорони праці. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці (затверджені та введені в дію наказом №2/О.Т. від 03.02.2020 р.)._____________
- програма вступного інструктажу з питань охорони праці, програма первинного інструктажу 
з питань охорони праці (затверджені наказом № 4/0 .Т. від 04.02.2020 р.).______
- перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджений наказом №5/О.Т. від 05.02.2020

_______________ ____ ________________________________________________________________________________



- перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт (затверджений наказом
№ 6 /0 .Т. від 06.02.2020 p.)._________________________________________________________________
- інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт - 20 шт., в т.ч. інструкція з 
охорони праці при виконанні зварювальних робіт №15, інструкція з охорони праці для 
зварника ручного дугового зварювання №16, інструкція з охорони праці під час експлуатації 
ковальсько-пресового устаткування №18; інструкція з охорони праці для коваля на молотах і 
пресах №19; інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті №20 (затверджені 
та введені в дію наказом №9/О.Т. від 16.02.2020 p .) .______________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:________________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці_________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки_______________________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві____________________________
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві_________________________
- журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці______
- журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту___________________
- журнал обліку видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки и 
суміщених робіт
- журнал обліку та зберігання засобів захисту______________________________________________
- журнал протоколів перевірки знань та ін._________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці._____

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
праці - 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.__________________________________________________

Робітники підприємства пройшли перевірку знань з загальних питань охорони праці у 
комісії підприємства (протокол №1 від 02.03.2020 p.); з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол №2 від 10.03.2020 p.); а також 
перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол від 12.03.2020 р. занесений до «Журналу протоколів перевірки
знань»), присвоєна III група з електробезпеки до 1000В._____________________________________
_______ Робітники підприємства мають професійну підготовку здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, навчальних курсах та за попереднім місцем роботи.__________________
______Робітник Долгих В.І. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та
отримав професійну підготовку за фахом електрогазозварник 4-ого розряду (посв. №01967-П 
від 28.11.2018 p.). Зварник Долгих В.І. пройшов атестацію згідно Правил атестації зварників 
та допущений до ручного дугового зварювання (111РДЗ) металевих конструкцій, несучих та 
огороджувальних конструкцій та має відповідне посвідчення зварника №АРЧ-466-17 від
26.10.2019 р„ видане ТОВ НТЦ «Спецсервіс».______________________________________________

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання 
та інструменти, що використовується при виконанні задекларованих робіт, а саме на 
зварювальне обладнання: машина контактного зварювання МТ-2202-1, 1992 р.в., Україна; 
напівавтомат зварювальний ПГД-216, 2008 р.в., Україна; напівавтомат зварювальний ПГД- 
251, 2008 р.в., Україна; станок шовного зварювання Spiro VSTW-E/HD, зав. №2978, 2006 р.в., 
Швейцарія; запобіжні пояса 2ПБ, 2015 р.в., Україна; стропи канатні з амортизаторами 
1МСКР1, 2015 р.в., Україна та на задеклароване ковальсько-пресове устаткування._________
експлуатаційної документації,

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані 
із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, 
працівникам підприємства видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші



ІЗ за встановленими нормами, які є обов’язковим мінімумом, з визначенням захисних
властивостей 313 та строків їх використання (наказ №12/О.Т. від 20.02.2020 р.), а саме: 
захисні каски та шоломи; захисний спеціальний одяг; захисне спеціальне взуття; спецодяг, 
який захищає від непогоди; захисні окуляри, лицеві щитки; навушники; рукавиці-краги, 
рукавиці брезентові; засоби індивідуального захисту від ураження електричним струмом. 
Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту. На кожного робітника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту. Наказом №12/О.Т. від 20.02.2020 р. начальник цеху Чабан О.М. 
призначений відповідальними за справний стан та зберігання засобів індивідуального
захисту._____________________________ :___________________________________________________
_______Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами 2ПБ,
стропами канатними з амортизаторами 1МСКР1 та іншими засобами страхування 
(запобіжними огородженням тощо). Пояса та стропи пройшли випробування та введені в 
експлуатацію (акт випробування №1 від 19.08.2020 р.). Ведеться журнал обліку та огляду 
такелажних засобів, механізмів і пристроїв. Драбини металеві проходять своєчасний
періодичний огляд (дата останнього огляду 19.08.2020 р.)._________________________________

Зварювальне обладнання своєчасно проходить перевірку та випробування (остання дата 
перевірки 11.08.2020 р.). Ведеться журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників.

______ Згідно договору №10/08-1 від 10.08.2020 р. Електротехнічною лабораторією ТОВ
«Науково-виробниче підприємство «Бальдр» (свідоцтво №ПЧ 06-2/639-2020 видане
19.07.2020 р.) виконані роботи виміру опору розтікання заземлення на основних 
заземлювачах та заземленнях магістралей та обладнання, виміру повного опору петлі «фаза-
нуль»._______________________________ ______________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається 
на паперових та електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні
нормативно-правові акти:__________________________________________________________________
Закон України «Про охорону праці»._______________________________________________________
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».________________________________________
Закон України «Про пожежну безпеку».__________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці». _____________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».______________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»._______________
НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів
про охорону праці, що діють на підприємстві».______________________________ _____________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».__________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»._____________________________________ _______________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»._____________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».___________
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»._______________
НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» та ін.__________________________________
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет.____________________________
нормативно-правової
_____ Матеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з охорони
праці. На підприємстві в наявності навчально-методичне забезпечення. Є посібники з



охорони праці, наглядна агітація. Розроблені та затверджені навчальні плани та програми 
інструктажів та навчання з питань охороні праці, електробезпеки та пожежної безпеки, в т.ч. 
програми навчання та екзаменаційні білети для перевірки знань з охорони праці під час 
зварювальних робіт, робіт на висоті понад 1,3 метра, експлуатації ковальсько-пресового 
устаткування та програми проведення інструктажу з охорони праці на робочому місці для 
працівників, які виконують ці роботи.______________________________________________________
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.М. Рогозін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі 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.




