
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НЕОН», місцезнаходження: Україна, 49087, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ 
КАЛИНОВА, будинок 68, квартира 103; ЄДРПОУ 13454553,________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор НЕСТЕРЕНКО ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, тел. (056) 371-94-56, ооопеоп@і.иа________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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 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:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

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

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
звіт за результатами аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0624.20 від 30.09.2020 р., 
проведеного ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»

(дата проведення аудиту)

Я, НЕСТЕРЕНКО ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ_________________________________________________
(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:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- Зварювальні роботи;
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: посудин, що працюють під 
тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового 
моторного палива;
- Газополум’яні роботи;____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива, а саме:
- балон із стисненим газом (кисень технічний), 3 од., Україна;
- балон із зрідженим газом (пропан технічний), 3 од., Україна

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,



На підприємстві працюють 14 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 особи.__________________________________________________________________________

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

ТОВ «НЕОН» має на праві колективної власності нежитлові приміщення загальною площею 
129,4 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 68, прим. №№ 103, 105, 107 (надано 
реєстраційне посвідчення на об’єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам, реєстр. № 
434-128 від 23.12.1997 р.).____________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «НЕОН» пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони

праці у встановленому порядку:______________________________________________________________
Директор Нестеренко Валерій Сергійович, заступник директора з охорони праці Проценко 

Антоніна Михайлівна, головний інженер проекту Родькін Віктор Павлович пройшли у ТОВ «УК 
«ДНІПРОБУД» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці 
в обсязі загального курсу у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи № 34/4.4/2018 від 19.02.2018 р., № 24/4.4/2018 від 12.02.2018 р., № 51/4.4/2018 від
12.03.2018 р.)._______________________________________________________________________________

Директор Нестеренко Валерій Сергійович, заступник директора з охорони праці Проценко 
Антоніна Михайлівна, головний інженер проекту Родькін Віктор Павлович пройшли у ТОВ «УК 
«ДНІПРОБУД» навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної 
безпеки України», перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 1238 від 17.11.2017 р., № 755 від 05.08.2020 р.), присвоєно
IV групи з електробезпеки (до 1000 В та до і вище 1000 В).______________________________________

Директор Нестеренко Валерій Сергійович, заступник директора з охорони праці Проценко 
Антоніна Михайлівна, головний інженер проекту Родькін Віктор Павлович пройшли у ТОВ «УК 
«ДНІПРОБУД» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» у комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 144 від 10.02.2020 р.).__________________________________

Директор Нестеренко Валерій Сергійович, заступник директора з охорони праці Проценко 
Антоніна Михайлівна, головний інженер проекту Родькін Віктор Павлович пройшли у ТОВ «УК 
«ДНІПРОБУД» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 1211 від 13.11.201 р.)._____________________________________________________________________

Директор Нестеренко Валерій Сергійович, заступник директора з охорони праці Проценко 
Антоніна Михайлівна, головний інженер проекту Родькін Віктор Павлович пройшли у ТОВ «УК 
«ДНІПРОБУД» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 789 від 11.08.2020 р.)._____________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:________________________________________________________________________

Наказом № 16-ОП від 01.06.2020 р. у ТОВ «НЕОН» головного інженера проекту Родькіна В.П. 
призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства підприємства.____________________________________________________________

Наказом № 22-ОП від 03.06.2020 р. головного інженера проекту Родькіна В.П. призначено 
відповідальною особою за безпечне виконання газополум’яних та зварювальних робіт.__________

Наказом № 24-ОП від 03.06.2020 р. головного інженера проекту Родькіна В.П. призначено 
відповідальною особою за: безпечне виконання робіт з монтажу посудин, що працюють під тиском;



за справний стан, безпечну експлуатацію і зберігання посудин, що працюють під
тиском._____________________________________________________________________________________

Наказом № 26-ОП від 03.06.2020 р. головного інженера проекту Родькіна В.П. призначено 
відповідальним за зберігання, безпечну експлуатацію і утримання в справному стані обладнання 
для газополум’яної обробки металів._________________________________________________________

Наказом № 27-ОП від 03.06.2020 р. головного інженера проекту Родькіна В.П. призначено 
відповідальною особою за: огляд та випробування гумовотканинних рукавів; виконання перевірок 
на газову щільність різаків, пальників та рукавів; безпечну експлуатацію газозварювальної та 
газорізальної апаратури; організацію безпечного виконання газополум’яної обробки 
металів._____________________________________________________________________________________

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

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 31 від 23.16.2019 р. у ТОВ «НЕОН» 
Проценко А.М. прийнято на посаду заступника директора з охорони праці.______________________

наявністю служби охорони праці,
У ТОВ «НЕОН» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 14-ОП від

01.06.2020 р.:_______________________________________________________________________________
- «Положення про службу охорони праці»;________________________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- «Положення про систему управління охороною праці»;__________________________________
- «Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці»;_____
- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»._________________________________________
У ТОВ «НЕОН» 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 особою, яка 
проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці.____________________________________________________________________

Наказом № 15-ОП від 01.06.2020 р. у ТОВ «НЕОН» створено комісію з перевірки знань 
працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор Нестеренко В.С.; члени 
комісії: заступник директора з охорони праці Проценко А.М.; головний інженер проекту
Родькін В.П.________________________________________________________________________________

У ТОВ «НЕОН» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ № 
18-ОП від 02.06.2020 р.), в тому числі: № 7 «Інструкція з охорони праці монтажника», № 8 
«Інструкція з охорони праці електрозварника». № 11 «Інструкція з охорони праці газозварника», 
№ 16 «Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів», 
№ 14 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті», № 30 «Інструкція з охорони праці 
під час монтажу посудин, що працюють під тиском» та ін._______________________________________

Робітники ТОВ «НЕОН» мають професійну підготовку здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, навчальних курсах._____________________________________________________

Працівники ТОВ «НЕОН» Донський В.М. та Манохін В.О. здобули кваліфікаційну підготовку 
за професією «монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій четвертого 
розряду» на курсах ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (протокол засідання кваліфікаційної 
екзаменаційної комісії № 1043 від 14.08.2020 р.)._____________________________________________



Електрогазозварник Дєдов О.М. пройшов атестацію зварників згідно з вимогами НПАОП
0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» в ДП «УВК КП «Дніпросантехмонтаж» (протокол № 
130 від 22.03.2019 р.), допущений до ручного дугового зварювання систем газопостачання; 
технологічних трубопроводів та устаткування; металевих конструкцій; обладнання, що працює під 
тиском; трубопроводів водопостачання та каналізації (посвідчення зварника № КВ 0019/1258 дійсне 
до 22.03.2021 р.).____________________________________________________________________________

Електрогазозварник Дєдов О.М. пройшов атестацію зварників в ТОВ «НТЦ «Спецсервіс» 
(протокол № 04.3.2 від 22.04.2017 р.), допущений до газового зварювання посудин, що працюють 
під тиском, систем газопостачання, систем газопостачання, теплових мереж, систем водопостачання 
і каналізації, сталевих металевих конструкцій (посвідчення зварника № АР4-045-14 дійсне до 
10.08.2021 р.)._______________________________________________________________________________

Робітники ТОВ «НЕОН»: монтажники технологічного устаткування та пов’язаних з ним 
конструкцій Донський В.М. та Манохін В.О., електрогазозварник Дєдов О.М. навчені у 
встановленому порядку і пройшли перевірку знань загальних питань з охорони праці, НПАОП 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» в комісії підприємства (протокол № 1 від
05.06.2020 р.)._______________________________________________________________________________

Монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій Манохін В.О., 
електрогазозварник Дєдов О.М. пройшли в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» спеціальне навчання НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» і перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 495 від 02.07.2020 р.), присвоєно ІІІ групи з 
електробезпеки (до 1000 В)._________________________________________________________________

Монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій Донський В.М. 
пройшов спеціальне навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» і 
чергову перевірку знань в комісії підприємства (протокол № 2 від 05.06.2020 р.), присвоєно IV 
групу з електробезпеки.______________________________________________________________________

Монтажники технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій Донський В.М. та 
Манохін В.О., електрогазозварник Дєдов О.М. пройшли в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» спеціальне 
навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 315 від 29.05.2020 р.)._____________________________________________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;__________________________
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;___________________________________________
- журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці;_____________________________________
- журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;_________________
- журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;__________________________________
- журнал обліку актів випробування риштувань та поясів;________________________________
- журнал видачі наряд-допусків».__________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні зварювальних, газополум'яних робіт у ТОВ «НЕОН» експлуатуються посудини, 
що працюють під тиском понад 0,05 МПа: балони з киснем технічним -  3 од., Україна; балони з 
пропаном технічним -  3 од., Україна. На. підприємстві ведеться журнал обліку обладнання, що 
працює під тиском._____________________________________________

Поставку балонів зі зрідженим (пропан технічний) та стисненим з (кисень технічний) газом 
здійснює ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» згідно з договором № 71 від 29.09.2020 р. (дозвіл



Криворізького гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду № 300.12.15
від 07.07.2012 р., термін дії дозволу продовжено до 07.07.2022 р.)._______________________________

Для виконання робіт, що декларуються ТОВ «НЕОН» має у своєму розпорядженні наступне 
обладнання, прилади, інструмент: трансформатор зварювальний ТДМ-302М, 2014 р.в.; різак для 
ручної кисневої різки типу Р1 «Донмет» 142, 2006 р.в.; пальник типу Г2 «Донмет» 225, 2010 р.в.; 
редуктор балонний кисневий БКО-50 ДМ, 2010 р.в.; редуктор балонний пропановий БПО-5ДМ, 
2010 р.в.; машина електрична свердлильна МЭС-450ЭР, 2003 р.в.; перфоратор ВОSСН GBH 2 SЕ, 
2007 р.в.; кутова шліфувальна машина Rebit ЬБМ2-230, 2003 р.в.; бурильний молоток ВОSСН GBH 
4-32 DFR, 2009 р.в.; набори слюсарного інструменту -  2 од., 2011 р.в.; набір молотків, 2018 р.в.; 
рулетки вимірювальні, 2018 р.в.; штангенциркулі, 2018 р.в.; лінійки, 2018 р.в.; віски, 2018 р.в.; 
пояси запобіжні 2ПБ -  2 од., 2013 р.в. Пояса запобіжні 2ПБ пройшли випробування статичним 
навантаженням у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 акт №1 від 20.08.2020
р ____________________________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники 
підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття згідно Норм 
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам підприємства, Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені 
засобами захисту (комбінезони бавовняні, куртки бавовняні, брюки брезентові, костюм зварника, 
черевики шкіряні, каски захисні, щиток захисний зварника, окуляри захисні, рукавиці, респіратори,
зимовий спецодяг, спецвзуття, пояси запобіжні.)._______________________________________________

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, проходять медичні огляди при прийомі на роботу та періодично. 
Працівники Підприємства, пройшли медогляд у КЗ «Міська клінічна лікарня № 9» ДМР (копія 
Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівниками від
15.07.2020 р.).______________________________________________________________________________

Підприємство має в наявності нормативно-правову документацію. що зберігається як на 
паперових. так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХТТ від 
14.10.1992, із змінами; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 40.1 - 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
НПАОП 0.00-4.21-04 «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 інструкцій з охорони праці»,___________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність покладається 
на керівника робіт.___________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Підприємство забезпечено необхідною навчально -



методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою мережі інтернет та друкованих видань. 

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

«05» жовтня 2

В.С.Нестеренко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці Х Г  2020 р. № ї'/ЗЗР. _______ .

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.



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

Д х іЛ ..№ шм В}^


