
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

_____________________________ «ТЕХНОМАШ»_____________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

_______________ 49098, Дніпропетровська область., місто Дніпро,___________________

Амур-Нижньодніпровський район, вулиця Любарського, будинок 161, 32640621
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

____________________ директор Золотухін Іван Іванович_________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону

________ (056) 371-53-83/ (056) 371-53-93 ; t0GhnGmaGh.dn0pr@gmall.com____________
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;
Роботи виконуються на території підприємства 49098, Дніпропетровська область., місто 
Дніпро_____ Амур-Нижньодніпровський_____ район, вулиця_____ Любарського,_____ будинок
161__________________________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 26.05 .2020р_______

(дата проведення аудиту)

Я , Золотухін Іван Іванович____________________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Технологічні транспортні засоби, а саме: Автонавантажувач 40810, свідоцтво про 
реєстрацію технологічного транспортного засобу серія і номер свідотства АЕ 0058004 
від 28.09.2020р. ГУ Держпраці у Дніпропетровській області - власник ТОВ “ 
ТЕХНОМАШ”, рік випуску 1989 ,ідент.№ 59288 , державний номерний знак Т 09927АЕ, 
виробник СРСР.______________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності)номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:technomach.dnepr@gmail.com______


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

Кількість робочих місць -39, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 1____________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне та виробниче приміщення знаходиться за адресою: Дніпропетровська область., місто
Дніпро , Амур-Нижньодніпровський район, вулиця Любарського, будинок 161;___________

Виробничих будівль ( цехів)- 3, офісних -1, дільниць та структурних підрозділів- 5._____
будівль і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості : Відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань___________
охорони праці та промислової безпеки ТОВ “ТЕХНОМАШ” наказом № 411 від 27.12.2019р. 
покладено на інженера з охорони праці Устименко М.К._________________________________.

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому директор підприємства 
Золотухін І.І._________________________________________________________________________

За безпечне виконання робіт по підрозділам, а саме:____________________________________

Відповідальний за безпечну експлуатацію в складальній дільниці- начальник дільниці 
Чиканов К.О., наказ № 300 від 09.10.2020р.;_____________________________________________

Відповідальний за та технічний стан навантажувача -  головний інженер Снісаренко О.В., 
наказ наказ № 300 від 09.10.2020р.;____________________________________________________

Відповідальні особи Чиканов К.О. та Снісаренко О.В., пройшли навчання та перевірку знань

НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл.________

( протокол №330 від 03.06.2020р.);____________________________________________________

Відповідальний за стан охорони праці в енергетичній службі - головний енергетик
Стрижикурка М.І., наказ № 417 від 27.12. 2019р._______________________________________
Відповідальний за стан охорони праці та експлуатацію зварювального обладнання в 
складальній дільниці та дільниці підготовки виробництва - начальник дільниці Чиканов 
К.О., наказ № 13 від 08.01.2020р.____________________________________________________

Відповідальним за справний стані безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено 
Стрижикурка М.І., наказ № 9 від 02.01.2019 2019р.______________________________________

Відповідальний за справний стан зварювального обладнання та безпечне проведення 
газополум'яних робіт - головний інженер Снісаренко О.В. наказ № 17 від 09.01.2020р.

Відповідальний за безпечну експлуатацію, зберігання та транспортування газових балонів -  
головного інженера - Снісаренко О.В. наказ № 15 від 08.01.2020р.______________________

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

промислової безпеки±

На підприємстві у відповідності до вимог ст.15 Закону України “Про охорону праці” створена
служба з охорони праці, наказом від 27.12.2019р. № 416 та затверджено_________
“Положення про службу охорони праці” , обов'язки з охорони праці покладені на інженера 
зохорони праці Устименко М.К.; переглянуто та затверджено: положення про систему
управління охороною праці на підприємстві наказом №431 від 21.12.2018р._____
положення про розборку інструкцій з охорони праці наказом № 415 від 27.12.2019р.; 
положення про видачу нарядів - допусків при виконання робіт підвищеної небезпеки наказом 
№180 від 15.06.2018р; положення про порядок забезпечення робітників підприємства
спеціальним одягом, спеціальним взуттям ті іншими засобами індивідуального захисту_____
наказом № 364/1 від 30.11.2018р. ; положення про медичний огляд робітників наказом______
№ 412 від 27.12.2019р.______________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
На підприємстві наказом від 28.01.2019р. № 46 переглянуті та затверджені інструкція з

охорони праці по професіям та видам робіт, а саме: : ІОП № 5ПТ інструкція з охорони



праці для водія навантажувача; ІОП№ 6ПТ -інструкція з охорони праці під час виконання
вантажо - розвантажувальних робіт.___________________________________________________
Інформація про медичний огляд працівників: на підприємстві наказом № 105 від__________
15.04.2019р. організовано періодичний медичний огляд робітників, заключний акт від 
14.01.2020р., наказ № 412 від 27.12.2019р. про проведення обов'язкових попередніх та 
періодичних психіатричних та наркологічних оглядів; наказ № 412 від 27.12.2019р. про 
проведення психофізіологічних експертиз працівників для виконання робіт із підвищеної
небезпеки та тих,що потребують профдобору.__________________________________________

Наказом від 27.12.2019 р. № 415 переглянуті та затверджені посадові інструкцій. 
Наказом від 24.08.2017р. № 159 затверджено положення про проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. На підприємстві створена постійно діюча комісія з
перевірки знань з питань охорони праці наказ № 14 від 02.01.2019р. Члени комісії_______
пройшли навчання в ТОВ « УК Спектр» та перевірку знань відповідних нормативно-_______
правових актів комісії з перевірки знань з питань охорони праці у Головному управлінні 
Держпраці у Дніпропетровській обл., з питань охорони праці протоколи №129/4.7/ 2019р
від 27.05.2019р._____________________________________________________________________
Наказ № 4 від 03.01.2020р. про проведення повторного інструктажу з охорони праці на
підприємстві у 2019 та наказ № 289 від 01.10.2019р. про проведення повторного_________
інструктажу з охорони праці на підприємстві у 2020 р. Працівникам проводяться інструктажі з 
питань охорони праці у відповідності до вимог нормативно- правових актів з питань охорони 
праці: вступний інструктаж, первинний інструктаж, повторний інструктаж, позаплановий
інструктаж, цільовий інструктаж по затвердженим програмам.____________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань працівників підприємства з питань 

охорони праці, наказ від 02.01.2019р. №14. До складу комісії входить: голова комісії - 
директор Золотухін І.І. Голова комісії: директор - Золотухін І.І., пройшов перевірку знань 
курсу “Загальний курс охорони праці” в комісії з перевірки знань з питань охорони Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області ( протокол №129/4.7/2019р від
27.05.2019р.), навчання у ТОВ «УК Спектр»._____________________________________________
Члени комісії: головний інженер Снісаренко О.В., інженер з охорони праці Устименко М.К. 
головний енергетик Стрижикурка М.І., ,пройшли у ТОВ « УК Спектр» навчання законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курса “Охорони праці” та 
нормативно - правових актів діючих на підприємстві, а саме: Закон України “Про охорону 
праці охорони праці” ( ЗупОП), “Кодекс законів про працю України”( КЗпПУ), “Правила
пожежної безпеки України” (ППБУ), Закон України про_____________ загальнообов'язкове
державне соціальне страхування ( ЗУЗДСС) та перевірку знань в комісії Головного
управління Держпраці в Дніпропетровській обл.( протокол № 129/4.7/2019_________від
27.05.2019р.; № 27/4.7/2018р. від 19.02.2018р.; №143/4.7/2019р.; ) , НПАОП 0.00-1.80-18
“Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних______
пристроїв і відповідного обладнання” та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпраці в Дніпропетровській обл. ( протокол №211 від 20.11.2019р.);_________________
НПАОП 0.00-1.71.-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл.______
(протокол № 312 від 27 травня 2020р.)__________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 “ Правила безпеки систем газопостачання”, НПАОП 0.00-1.15-07 та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл. ( 
протокол №174 від 08.09.2017р.; № 076 27.04 2018р.; № 255 від 12.12.2018р.) НПАОП 0.00
1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл.(протокол №297 від 
20.05.2020р.,) ; НПАОП 0.00-1.75-15 “ Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровській обл. ( протокол № 176 від 11.09.2017р.; №166 від 27.09.2019р. ); 
НПАОП 0.00-181-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл.
(№ 224 від 26.10.2018р. ;№211 25.11.2019р.,).



- Відповідальний за безпечне проведення робіт технологічними транспортними засобами у
складальній дільниці - призначено начальника дільниці -  Чиканова К.О.; в_______
токарно-фрезерувальній дільниці - начальника дільниці Паламарчук В.І.; відповідальним за 
технічний стан навантажувача -  призначено головного інженера Снісаренко О.В. наказ № 
300 від 09.10.2019р. Відповідальні особи пройшли навчання у ТОВ « УК Спектр» законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курса “Охорони праці” та 
нормативно - правових актів діючих на підприємстві, а саме: Закон України “Про охорону 
праці охорони праці” ( ЗупОП), “Кодекс законів про працю України”( КЗпПУ), “Правила 
пожежної безпеки України” (ППБУ), Закон України про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування ( ЗУЗДСС) та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровській обл. ( протокол №107 від 10.06.2019р); НПАОП 40.1-1.21-98 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів , Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки із присвоєнанням 3 гр. 
електродопуску до 1000В , перевірка знань в комісії Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровській обл. (протокол № 103 від 04.06.2019р.) ; НПАОП 0.00-1.76-15 “ Правила 
безпеки систем газопостачання, перевірка знань в комісії Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровській обл. ( протокол №076 від 27.04.2018р.); НПАОП 0.00-181-18 Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл.( протокол № 111 від 
14.06.2019р.); НПАОП 0.00-1.83-18 “Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів” навчання ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці в Дніпропетровській обл.( протокол № 330 від 25.05.2020р.);
Працівники підприємства проходять навчання , перевірку знань з питань охорони праці у 

відповідності до “ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці затвердженого наказом № №159 від 24.08.2017р._________________________
Працівник підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки та_________
експлуатацію технологічного транспортного засобу: Карпухин О. О._______________________
Карпухин О. О. .пройшов навчання за професією водій навантажувача на курсах підвищення 
кваліфікації ТОВ Учбово- курсовому комбінаті «Спектр», перевірка знань кваліфікаційної 
комісії, протокол № 204 від 12.03.2002 р. посвідчення №663 та повторне навчання НПАОП 
0.00-1.83-18 “Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів” ТОВ Учбово- 
курсовому комбінаті «Спектр» протокол № 014-1 від 14.02.2020р. та щорічна чергова 
перевірка знань в комісії підприємства ( протокол №4 від15.05.2020 р.).___________________

На підприємстві наказом №159 від 24.08.2017р. переглянуто та введено в дію Положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, затверджені програми 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети 
по професіях з перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться 
інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства: вступний 
інструктаж, первинний інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий інструктаж.
Затверджені програми з проведення усіх видів інструктажів.______________________________
На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання 
на роботу ( попередні медичний огляд) та протягом трудової діяльності ( періодичні медичні
огляди), заключний акт виданий 14.01.2020 р. КНП “ Міська клінічна лікарня №9”_____
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ._______________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація та розроблено 

технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. В наявності експлуатаційна 
документація на обладнання, устаткування, машини, механізми, відповідні схеми, 
керівництва з експлуатації, в тому числі та що використовується при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатація технологічного транспортного засобу-
автонавантажувача 40810.____________________________________________________________
ТТЗ проходить щорічний державний технічний огляд та регламентні роботи щодо 
обслуговування ТО-1, ТО-2.
Акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу від 26.05.2020р., 
проведений ДП “Придніпровський ЕТЦ” Держпраці. Договір на технічне обслуговування, 
додаткове обладнання та поточний ремонт №5/20 від 03.06.2020р із ТзОВ Філія “МікроФ -
Дніпро”.



ТТЗ зберігається на окремому від виробничих приміщень майданчику, укомплектован
вогнегасником, медичною аптечкою, упорною колодкою.________________________________.
В наявності Журнал щозмінного огляду ТТЗ, Журнал ( паспорт) нагляду, Журнал видачі
ключ-бірки.__________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці НПАОП 0.00-7.17-18,
працівники підприємства забезпечені______ спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту: костюм (12міс), черевики ( на 12міс), рукавиці ( на 1міс), каска 
захисна ( до зносу), підшоломник ( на 12 міс), окуляри захисні відкриті ( до зносу), взимку 
додатково: куртка утеплена ( на 36 міс), чоботи зимові ( на 36 міс), підшоломник утеплений ( 
на 24 міс), жилет сигнальний ( 6 міс), які були придбані протягом 2019 року. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуттям та інших засобів індивідуального 
захисту. Наказом №41/1 від 18.01.2020р. на підприємстві створено комісію з прийому , 
видачі та проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Умови зберігання 
засобів захисту створено відповідно до вимог заводів виготовлювачів. Засоби 
індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках 
особистого обліку видачі ЗІЗ. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального
захисту_______ фіксується у картках особистого обліку видачі ЗІЗ. Засоби індивідуального
захисту при виконанні зварювальних робіт та які використовуються на підприємстві:_____
комбінезон ( на 12 міс); сигнальний жилет ( до зносу); черевики ( 24 міс)._________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі 
Закони України “ Про охорону праці” ,“Про об'єкти підвищеної небезпеки”, НПАОП 0.00-2.01
05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 0.00-1.15 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, НПАОП 40.01-1.21-98 Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.80-18 “Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0.00-1.71.-13 “Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про 
службу охорони праці, НПАОП 0.00-4.12.-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з 
питань охорони праці підприємства, НПАОП 0.00-6.03.-93 Порядок опрацювання і 
затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві, НПАОП 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 45.2-7.02-12 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві, 
НПАОП 0.00-1.75-15 “ Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних 
робіт.____________________________________________________________

Наказом № 411 від 27.12.2019р., відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію 
фонду нормативно-правових актів з охорони праці покладено на службу охорони праці 
підприємства. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони 
праці; журнал обліку і зберігання засобів захисту; журнал приймання та огляду риштувань
та помостів ; журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт на висоті; журнал_____
обліку, перевірки та випробування електроінструменту та ін.______________________________

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_____
літератоурою та наглядними посібниками. Створено куточок охорони праці. Є необхідні



нормативно- правові акти з охорони праці. Що регулярно оновлюються за допомогою

Інтернету та друкованих видань

2020 р.

бази навчально-методичного забезпечення)

1.1. Золотухін_____

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці /Р /є Р / тр /С с*  20^г9_ р

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



' иЛовне управління ДержгГраці 
У Дніпропетровській області


