
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_____________
«СОРТУС УКРАЇНА»______________________________________________________________________ а

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Панікахи, будинок 5___________________________
місцезнаходження,

____________________________________ 43542048______________________ __ ___________
код згідно з ЄДРПОУ

_______________________директор -  Папін Максим Павлович__________________ _________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________________ 0668197106; sortus.ukraine@gmail.com,____________________________
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 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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство 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: проведений внутрішній аудит
згідно наказу № 14 від 16.06.2020р.__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)
___________________________________ Я. Папін Максим Павлович__________________________________________

(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 
пілвитттеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:________________________________________________________________
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі (ємностях, трубопроводах), (п.5 додаток 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання_________
підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. 
№ 1107:___________________________________________________________________________________
- зварювальні роботи, (п.15 додаток додаток 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт_______
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання_________
підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. 
№ 1107):__________________________________________________________________________________

- монтаж, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки (п.17 додаток додаток 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної_______
небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107): 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.
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- технологічне устаткування, елементи систем газопостачання природного та зрідженого газу
суб’єктам господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0.1 МВт. (п.4 
додаток додаток 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107);__________________________
- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт. (п.8 додаток додаток 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин. 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 р. № 1107)_______________________________________________________
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву вище 
ніж 110 °С. посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. (п.9 додаток 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання пі лвитпеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 р. № 1107)_______________________________________________________

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  3. у тому числі 3. на якому існує підвищений ризик виникнення травм 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
ТОВ «СОРТУС УКРАЇНА» орендує адміністративно-побутові приміщення загальною площею______
15м2. що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи. будинок 5 (договір оренди № б/н від
02.03.2020р. з ТОВ «КРОК»)________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:____________

Керівники та фахівці ТОВ «СОРТУС УКРАЇНА» пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці у встановленому порядку:______________________________________________________

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович______
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання з загального курсу охорони праці у ФОП 
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(протокол № 1/08-20 ОП-СУ від 27.08.2020 р.)________________________________________________ ,

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович.______
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів» у у ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії_____
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 1/08-20 ЕЛ-СУ від 26.08.2020 р.)
присвоєно IV групу з електробезпеки (до 1000 В)_____________________________________________.

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович.______
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони_____
праці під час роботи з інструментом та пристроями» у ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 1/08-20 ІП-СУ від
27.08.2020 р.).______________________________________________________________________________

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович.______
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання «Мінімальні вимоги безпеки і охорони_______
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».______
НПАОП 0.00-7.17-18 у ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 4/08-20 MB-СУ від 27.08.2020 р.)._________________

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович.______
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-5.11-85 (протокол № 2/08-20 ГН-СУ від 27.08.2020 
ЕД_____________________________________________________________________________________________________

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович.______
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання.«Правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 1/08-20 ОТ-СУ від_______
26.08.2020р .).______________________________________________________________________________

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович.______
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання «Вимоги до роботодавців стосовно



забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»,_________
НПАОП 0.00-7.12-13. (протокол № 4/08-20 ВБ-СУ від 27.08.2020р.)-___________________________

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович,______
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання .«Правила безпеки систем газопостачання»,
НПАОП 0.001.76-15. (протокол № 4/08-20 ГП-СУ від 27.08.2020р.).____________________________

Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович, 
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання .«Правила охорони праці під час ремонту 
обттяттняння ня підприємствах чорної металургії». НПАОП 27.1-1.06-08 (протокол № 4/08-20 РО-СУ
від 10.07.2020р.).________________ _________________________________________________________
______ Директор Папін Максим Павлович, інженер з охорони праці Паєвщик Василь Григорович.
слюсар Шуліка Сергій Вікторович пройшли навчання « Правила атестації зварників». НПАОП 0.00-
1.16-96 (протокол № 1/08-20 ЕЛ-СУ від 26.08.2020р.). ______________________________________

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

Наказом № 1 від 16.06.2020 р. створено службу охорони праці на підприємстві, забезпечено
функціонування СУОП. призначено інженера з охорони праці Паєвщик В.Г._____________________

Наказом № 2 від 16.06.2020 р. затверджено Положення з охорони праці та інструкції з охорони
праці________ __________________________________ _________________________________________

Наказом № 3 від 16.06.2020 р. призначено відповідального за безпечну експлуатацію___________
обттяттняння, що працює під тиском директора підприємства Папіна М.П.__________________________

Наказом № 4 від 16.06.2020 р. призначено відповідального за безпечну експлуатацію___________
обттяттняння, що працює під тиском директора підприємства Папіна М.П.__________________________

Наказом № 5 від 16.06.2020 р. призначено директора підприємства Папіна М.П. виконувати
видачу, утримання, облік . контроль за видачею 313 у встановлені строки____________________  .

Наказом № 6 від 16.06.2020 р. про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань______
охорони праці ______________________________ _______________________________________

Наказом № 7 від 16.06.2020 р. про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою______
Наказом № 8 від 16.06.2020 р. про затвердження переліку посад і професій працівників, які

повинні проходити стажування (дублювання) перед початком виконання самостійної роботи, а_____
також тривалість стажування (дублювання) відповідно до нормативно-правових актів з охорони
праці,___________________ _______________________ _______________________________________

Наказом № 9 від 16.06.2020 р. про затвердження переліку газонебезпечних робіт______________
Наказом № 10 від 16.06.2020 р. про здійснення контролю за своєчасним розробленням нових і

ві ттпові ітністю діючих інструкцій__________________ _________________________________________
Наказом № 11 від 16.06.2020 р. про затвердження штатного розкладу_________________________
Наказом № 12 від 16.06.2020 р. про призначення відповідального за безпечне виконання робіт

пі лииіпеної небезпеки.__________________________ ___________________________________________
Наказом № 13 від 16.06.2020 р. про призначення відповідального за справний стан і безпечну

експлуатацію електрогосподарства підприємства ___________________________________________
Наказом № 14 від 16.06.2020 р. про проведення внутрішнього аудиту СУОП підприємства

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

Наказом № 1 від 16.06.2020 р. ТОВ «СОРТУС Україна» створено службу охорони праці,________
функції служби охорони праці виконує ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ Паєвщик В.Г. який має 
відповідну підготовку (ст.15 ЗУ «Про охорону праці») ___________________________________  •

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В ТОВ «СОРТУС УКРАЇНА» розроблено, затверджено і введено в дію наказом № 2 від
16.06.2020 р. «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», інструкції з охорони праці_________________ .

В ТОВ «СОРТУС Україна» 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 № 2 від 16.06.2020 року в ТОВ «СОРТУС УКРАЇНА» розроблені, затверджені, введені в 
дію Положення, інструкції з охорони праці для професії, видів робіт, в тому числі при виконанні 
робіт, що декларуються:________________
1. Положення про службу охорони праці.______________________________________________________
2. Систему управління охороною праці._______________________________________________________
3. Тематичний план та програма навчання з питань охорони праці._______________________________
4. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.________
5. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони_______
праці.____________________
7. Положення про комісію з питань охорони праці підприємства._________________________________
8. Інструкція -  положення з організації і проведення контролю по безпечній експлуатації___________
господарства.____________________
9. Програма стажування працівників підприємства, які виконують робот з підвищеною небезпекою.
10 .Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом.___________
спеціальним взуттям та іншими засобами особистого захисту.___________________________________
Інструкції з охорони праці:__________
1. Інструкція № 1 вступного інструктажу для працівників підприємства.__________________________
2. Інструкція № 2 первинного інструктажу з ОП для працівників підприємства.___________________
3. Інструкція № 3 з охорони праці для працівників неелектротехнічного персоналу.________________
4. Інструкція № 4 з охорони праці під час робіт з інструментами і пристроями.___________________
5. Інструкція № 5 з охорони праці з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт________
6. Інструкція № 6 з охорони праці для слюсаря по ремонту газового обладнання_________________
7. Інструкція № 7.з охорони праці по наданню першої медичної допомоги потерпілим при нещасних 
випадках на виробництві______
8. Інструкція № 8 з охорони праці директора.__________________________________________________
9. Інструкція № 9 з охорони праці інженера з охорони праці.____________________________________
10. Інструкція № 10 з охорони праці для електрогазозварника___________________________________
11. Інструкція № 11 з охорони праці під час робіт в закритих просторах.__________________________
12. Інструкція № 12 з охорони праці під час експлуатації технологічних трубопроводів.____________
13. Інструкція № 13 з охорони праці при обслуговуванні теплового устаткування, парових і_________
водогрійних котлів__________
Посадові інструкції:__________________
1 .Посадова інструкція директора підприємства.________________________________________________
2.Посадова інструкція інженера з охорони праці._______________________________________________
З .Посадова інструкція інженера.__________
4. Посадова інструкція слюсаря з експлуатації та ремонту газового обладнання __________________
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 1 групи з електробезпеки;___________________________________________________________
- журнал оперативного контролю за станом охорони праці;______________________________________
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;_________________________________________
- журнал видачі спецодягу; __________________________________________________________
- журнал видачі запобіжних пристроїв і 313;___________________________________________________
- журнал реєстрації аварій; _________________________________________________________________
- журнал обліку професійних захворювань;____________________________________________________
- журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків;____________________________________
- журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;________________________________
- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;____________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.____________________________________
(інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

На підприємстві в наявності технічний паспорти, технічна документація на обладнання, що 
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки__________________________ .

експлуатаційної документації,



Працівники підприємства забезпечені комплектом одягу, взуттям згідно «Норм безоплатної_____
видачі одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства»._________
затверджених наказом директора № 4 від 16.06.2020 р. Під час виконання задекларованих робіт_____
працівники забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту (костюм, черевики_________
шкіряні, рукавиці брезентові, знаки безпеки, тощо)_____________________________________________.

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, пройшли медогляд в Державному закладі «Спеціальна_____________
багатопрофільна лікарня № 1 МОЗ в Україні» міста Дніпро (надані відповідні медичні довідки)._____

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 Верховною Радою України. №_______
2694-ХІІ від 14.10.1992. із змінами; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації________
електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з_____
інструментом та пристроями»; «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-7.17-18;________
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-5.11-85; 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.81-
18; «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно_____
вибухонебезпечних середовищах». НПАОП 0.00-7.12-13; «Правила безпеки систем________________
газопостачання». НПАОП 0.001.76-15; «Правила охорони праці під час ремонту обладнання на_____
підприємствах чорної металургії». НПАОП 27.1-1.06-08: « Правила атестації зварників». НПАОП
0.00-1.16-96; «Правила пожежної безпеки в Україні». НАПБ А.0.001-2014.________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і__________
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та_______
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків.______________
відповідальність покладається на керівників робіт.____________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки._______________________________________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з ашрзди^праці. що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань._____ _____________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічувд^^Й^'^^^н&^фюдичного забезпечення)

• -----1 Щ .П.Папін
(підпис) \Г. І^Ф'^ці^^^Ійі/ціали та прізвище)

V * '43542048 у  * У

«02» вересня 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці № 2 0 ^ ___ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з мЬтою 
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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