
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ____________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРТЕХІНВЕСТ»_________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49040, м. Дніпро, вул. Мукаша Салакунова, буд.25,оф.6.код згідно ЄДРПОУ 
37988349_______________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_____Директор Півень Олексій Олександрович, (066)400-06-80______________
прізвище, ім 'я та по батькові керівника, ном ер телефону,

e-mail: iti@iti.com.ua__________________________________________________
телеф аксу, адреса  електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім 'я та по батькові, серія і ном ер  паспорта,

ким  і коли виданий, м ісце  проживання, реєстраційний ном ер  облікової картки платника

податків, ном ер телефону, телеф аксу, ад реса  електронної пошти;

_______ Роботи виконуються на території України________
м ісц е  виконання робіт підвищеної небезпеки та /або  експлуатації (застосування)

маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особам и стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,

згідно з додатком 1 до «Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 
яка м оже бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 
господарська діяльність на яких м ож е призвести до аварій екологічного і 
санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова КМУ № 1788 від 
16.08.2002 р.) ТОВ «ІНТЕРТЕХІНВЕСТ» страхуванню не підлягає, тому щ о воно не 
є о б ’єктом підвищеної небезпеки_______________________________________
, строк дії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
_________________________________ 23.07.2020____________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Півень Олексій Олександрович__________________________________________
(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

mailto:iti@iti.com.ua


експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: роботи,що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та /або  м аш ин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або м а р ка  (за наявності),

ном ер  партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та /або  експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць-6, у тому числі тих, де існує підвищений ризик виник-
кількість робочих м ісць, у тому числі тих,

нення травм-3____________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адмінистративна будівля є власністю Товариства та розташована за адре
сою: Запорізька обл., Пологівський р-н.,м.Пологи, вул.Чкалова 36а__________

будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор - Півень Олексій Олександрович,комерційний дирек
тор- Сідоров Юрій Анатолійович,інженер з охорони праці Лузянін Сергій 

Миколайович, пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий -ком
бінат» ,перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області:

Законодавчих актів з охорони праці,гігієни праці,електробезпеки,пожежної без- 
пеки,роботи з вантажопідіймальними кранами,робота на висоті,надання першої 

медичної допомоги (витяг з протоколу №1982 від 06 серпня 2020 року)_____

Наказами від 23.07.2020 року: №77/АС «Про організацію виконання робіт на ви
соті» -завідувача господарством Потапенко Юрія Михайловича призначено особою 
відповідальною за безпечне виконання робіт на висоті. Тим же наказом виконав
чий директор Задорожня Ірина Григоровна призначена відповідальною особою за 
видачу та затвердження наряд-допусків. Дані особи пройшли навчання і перевірку 
знань на знання законодавчих актів з охорони праці , гігієни праці, виконання ван
тажно-розвантажувальних робіт, виконання робіт на висоті , надання першої (до - 
медичної)допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( протокол №7 
від 10.08.2020 року ):ПБЕЕС,ПТЕЕС,ППБУ (II група з електробезпеки до 1000 В)

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

Наказом від 23 липня 2020 року №71/ОС на підприємстві створено службу 
охорони праці . Функції служби покладені на інженера з охорони праці Лузяніна 
Сергія Миколайовича (наказ від 23.07.2020р. №71/ОС )________________________

На підприємстві наказом від 07.08.2020 року №82/ОС створена постійно діюча комі
сія з перевірки знань з питань охорони праці : Голова комісії -директор Півень О.О, 
члени комісії : Сідоров Ю.А., Лузянін С.М_____________________________________
Також на підприємстві розроблені:



-Положення про службу охорони праці ТОВ «Інтертехінвест» (наказ на затверджен
ня №78/ОС від 24.07.2020 року )____________________________________________
-Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці в ТОВ «Інтертехінвест» (наказ на затвердження №78/ОС від 24.07.2020 року ) 
-Система управління охороною праці ТОВ «Інтертехінвест» (наказ на затверджен
ня №78/ОС від 24.07.2020 року ) .___________________________________________
-Программа та конспект вступного інструктажу з охорони праці (наказ на затверд -
ження №84/ОС від 26.07.2020 року ) .________________________________________
-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ на розробку і затвердження №79 від
24.07.2020 року ) :№1 Інструкція з охорони праці для машиніста крану автомобіль
ного ; №9 Інструкція з охорони праці при виконання вантажо-розвантажувальних 
робіт ;№10 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті ; №13 Інстру
кція з охорони праці для осіб , які виконують обов’язки стропальника_____________
-Перелік журналів з охорони праці ,які ведуться на підприємстві:________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ;журнал реєстра
ції інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засі - 
дання комісії з перевірки знань з питань охорони праці._________________________

Працівники ТОВ «Інтертехінвест» , 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 року №246 .________________

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи з досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення 
існуючого рівня охорони праці , запобігання випадкам виробничого травматизм-
му,професійних захворювань і аварій на 2020 рік»____________________________
Працівники Товариства , які виконують заявлені роботи :_______________________
Коломоєць Д.В. пройшов навчання за професією машиніст автомобільного крана в 
ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» , посвідчення №397 від 14.03.2011
року_____________________________________________________________________
Шульга С.М. пройшов навчання за професією стропальник в ДП «Запорізький нав
чально-курсовий комбінат» , посвідчення №7564 від 11.12.2013 року_____________
Порохня В.В. пройшов навчання за професією стропальник в ДП «Запорізький нав
чально-курсовий комбінат» , посвідчення №6719 від 17.11.2014 року_____________
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємс
тва згідно законодавчих актів з охорони праці , гігієни праці, виконання вантажно - 
розвантажувальних робіт, виконання робіт на висоті , надання першої (домедич- 
ної)допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( протокол№ 8 від 
10.08 2020 року );ПБЕЕС,ПТЕЕС,ППБУ(ІІ група з електробезпеки до 1000 В) ( про
токол №2 від 30.07.020 року )НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
вико-нання робіт з інструментом і пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охо
рони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 « Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання»_______________________________________
Всі працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ 
«Пологівська района лікарня»(заключний акт №85 від 12.09.2019 р)_____________

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



Для виконання робіт підвищеної небезпеки , що декларуються підприємство має
таке обладнання : інструменти , засоби індивідуального та колективного захисту : 
пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К1 їз стропом із сталевого каната в ПВХ чохлі (акт 
випробування від 03.06.2020 року), захисні каски ,захисні костюми , стропи .Усе об
ладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням , зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням ремонту , технічного обслуговування , експлуата
ційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з експлуата
ції виробників Наказом №75 від 23.07.2020 року створена комісія по випробуванню 
поясів та іншого устаткування, що використовується під час виконання робіт на 
висоті .__________________________________________________________________

е ксплуата ційн ої до куме нта ції,

Працівники забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту в пов - 
ному обсязі відповідно до вимог НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам загальних професій різних галузей промисловості»,всі робітники, які 
допущені до виконання робіт на висоті, пройшли у встановленому порядку медичні 
огляди і не мають протипоказань за станом здоров’я до виконання вказаних робіт. 
Завідувачем складу ведуться Особливі картки видачі спецодягу ,спецвзуття та ін.- 
ших засобів індивідуального захисту________________________________________ .

засобів індивідуального захисту

В Товаристві працює навчально-методичний кабінет з охорони праці, який ви
конує функції центру пропаганди безпечного виконання робіт, профілактики вироб
ничого травматизму та професійних захворювань. Кабінет обладнаний наочними 
посібниками, навчальними посібниками, комп‘ютером, навчальною фільмотекою з 
питань охорони праці. Працівники Товариства забезпечені нормативно -  правовою, 
матеріально -  технічною та навчально -  методичною базою: На підприємстві в на
явності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00- 4.21-04 «Типове поло
ження про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про по
рядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: «Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної не-безпеки та на експлуатацію (зас
тосування) машин, механізмів, устатковання під-вищеної 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 про розробку інструкцій з охорони 
праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «По-рядок опрацювання та затвердження робото дав- 
цем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»: НПАОП 0.00
7.11-12 «Загальні вимоги стосов-но забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»: НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому міс
ці»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на ви
соті»: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів»: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»: 
«Правила улаштування електроустановок»: «Правила технічної експлуатації елект
роустановок споживачів»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час ро
боти з інструментом та пристроями» та інш. Нормативно-правові акти в друкова
ному вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці : Положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в
ТОВ «Інтертехінвест», що затверджене наказом від 24.07.2020 р. №78 , Система



управління охороною праиі в ТОВ «Інтертехінвест». що затверджена наказом від 
24.07.2020 року  №78 . Положення про службу охорони  праці ТОВ «Інтертехін- 
вест».що затверджене наказом від 24.07.2020 року  №78 . Перелік робіт з підви
щеною небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05. Типове положення про  службу охорони 
праиі. Типове поло-ження про  п о р яд о к  проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05). «Положення про розробку інструкцій 
по охороні праці» (НПАОП 0.00-4.15-98). «Правила пожежної безпеки в Україні» 
(НАПБ А.01.001-14).______________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання (спе
ціального ) з питань охорони праці.програми стажування працівників . розроблені 
тестові білети по професіям та видам робіт___________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.О.Півень
(ініціали та прізвище)

єстрована у журналі обліку суб ’єктів господарювання у 
му органі Держпраці

•S '/ttS  2 0 ^  р. № Л іг  /Л ______ .



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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