
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Завод промислового обладнання «ВІДІС»___________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50069, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Кропивницького, буд.95 

кв. 18, код ЄДРПОУ 35459275_______________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Когар Наталя Вікторівна, +380 67-539-11-67 ___________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

гро vidis@ukr.net_________________________________________________________
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 замовника згідно договорів підряду______________
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 перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від
16.08.2002 №1788 страхування не проводиться , так як Товариство____________

(найменування страхової компанії,

не с об‘єктом підвищеної небезпеки______ __________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17.08.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Котар_____ Наталя_____ Вікторівна_____________________________________
(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:
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-  НГІАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» (витяг з протоколу №65 від 17.07.2020р.);________________________
-  НГІАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» (витяг з протоколу №78 від 24.07.2020р.)______________________________
Директор Котар Наталя Вікторівна, заступник директора з економічних звязків 
Котар Віктор Степанович пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НЛАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів.»Правила пожежної безпеки України»
(витяг з протоколу №6/16-1 від 17.06.2020р)._________________________________
Заступник директора з виробництва Котар Сергій Степанович пройшов навчання 
в ТОВ «Навчально-курсовий центр «ГРАНІТ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП
40.1-1.21-98________ «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів.»Правила пожежної безпеки України». Витяг протоколу №56 від 
10 .0 7 .2 0 2 0 р ._______________

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

Відповідно до вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці» на 
підприємстві створена служба охорона праці Наказом №7-ОП від 27.07.2020р. 
Виконання функцїй служби охорони праці на підприємстві покладено на
заступника директора з виробництва Котар С.С.

На підприємстві затверджені та введені в дію наступні положення:_________
- «Положення про систему управління охороною праці (СУОП)» (Наказ №3- 

ОГІ від 27.07.2020р.);__________________________________________________
- «Положення про службу охорони праці» (Наказ №4-011 від 27.07.2020р.);
- «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці (Наказ №5-ОГІ від 27.07.2020р.);___________________________
- «Положення про профілактичну роботу з охорони праці та пожежної 

безпеки» (Наказ №13-ОЛ від 27.07.2020р.);______________________________
- «Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт 

підвищеної небезпеки» (Наказ №14-ОП від 27.07.2020р.);__________________
- «Положення про нарядну та біркову систему» (Наказ №15-ОП від 

27.07.2020р.);_________________________
- «Програма в с т у п н о г о  іструктажу» (Наказ №16-ОП від 27.07.2020р.);_______
- Тематичні плани і програми навчання.__________________________________

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у 
відповідності до вимог Типового положення «Про порядок проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці»___________________________________

Працівники, які здійснюють роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м
та верхолазні роботи:_______________________________________________________

-Рачук Артем. Іванович, монтажник трубопроводів -  пройшов навчання в 
КГІ ’'НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ , посвідчення № 00002012 від 14.12.2012р.;_________________
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-Мііггей Дмитро Вікторович, слюеар-сантехнік -  посвідчення підвищення 
кваліфікації № 0027 від 07.09.2007р.згідпо Протоколу №5 від 07.09.2007р. ТОВ
«Центр КМШІ»_______________________ ______________________________________

Працівники, які здійснюють зварювальні роботи:_________________________
-Колісниченко Юрій Юрійович- закінчив Криворізький профісійний гірничо

металургійний ліцей, здобув професію «Слюсар з ремонту автомобілів.
Електрогазозварник» диплом К 18 №066300 від 26.06.2018р.___________________
Рачук А.І., Мінтей Д.В., Колісниченко Ю.Ю.пройшли навчання та перевірку 
знань в кеші сі ї підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з 
загального курсу «Охорони праці», інструкцій з охорони праці в обсязі 
виконуваних робіт по профісіям, ППАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці
під час виконання робіт на висоті», НІІАОГІ 0.00-1.71-13 «Парвила охоронипраці 
під час виконання робот з інструментоами та пристроями», НПАОП 40.1-1.21-98 
«І Іравила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки.
Протоколи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 від 27.07.2020р.______________________________

Затвердженні та ведені в дію наказом директора № 17-011 від 27.07.2020р. 
інструкції з охорони праці за видами робіт і профессіям, у тому числі:___________

- «Іструкція з охорони праці. Загальні вимоги безпеки для працівників 
підприємства» № 001____________________________________________

- «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» № 005
- «Інструкція з охорони праці для під час виконання верхолазних робіт» №006
- «Інструкція з охорони праці електрозварника» № 007_____________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та
охорони праці:__________________________________________________________
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;___________ -
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;_____________________
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 

-Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;_______
- Журнал облік\ видачі інструкцій з охорони праці;___________________________
-Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці;_______
-Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів та прастроїв

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

Наказом № 5Ж від 27.07.2020р. на підприємстві затверджені та введені в дію 
посадові інструкції. Наказом № 18-ОІІ від 27.07.2020р. затверджений перелік
робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.____________

На підприємстві в наявності паспорти та іструкції з експлуатації на все_______
обладнання, яке використовується.____________________________________________

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт небезпеки на підприємстві є в наявності наступне 
обладнання: пояса запобіжні 1ПЛ-К2, інв. № 000346, №000347, №00120; 
риштування, зав. № 20200203-26.026.00.000-01. Пояса запобіжні 1ГІЛ-К2 (№ 
000346, №000347, №00120) пройшли випробування статичним навантаженням у 
відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 12.4.089 - акт №1 від 
23.07.2020 р._____________________________________________________________
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Працівники підприємства забеспечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі згідно з НПАОА 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індівдуального захисту на робочому місці», використовуються за 
призначенням, утримуються у технічному справному стані, проводится їх 
технічне обслуговання , ремонт та випробуання згідно чиного законодавства.

засобів індивідуального захисту,

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники 
підприємства проходять медичний огляд. Наказом №19-ОГ1 від 27.07.2020 р. 
інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах 
підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної 
комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом 
трудової діяльності) медичні огляди. Висновки медичної комісії про придатність 
до роботи працівників ТОВ «ЗГІО «ВІДІС ». видані 20.05.2020 р. КНП «Міська 
клінічна лікарня №4» Дніпровської міської ради (Консультативно-діагностичне
відділення)_________________________________________________________

Підприємство забеспечено нормативно-правовими актами з питань охорони
праці:_____________________________________________________________________

-Закон України «Про охорону праці»;_______________________________
-Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011 «Про 

затвердження порядку видачі в дозволів на виконання робіт підвищеною 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки»;

-Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорії,
затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.;____________________

-НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;____________
-НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- Положення про порядок забеспечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Наказ
Держгіргіромнагляду 24.03.2008 N 53);______________________________________

-НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці;______________________________________

-НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
пілприємства(Наказ Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду 21.03.2007 N 55);_________________________

-НГІАОГІ 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці; ____
-НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів;__________________________________________________________________
-НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з іструментом та 

пристроями (Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
19.12.2013 № 966); ____________ __________________________________

-НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інтрументом
та пристроями;_____________________________________________________________

-НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті;___________________________________________________________________

-НПАОП 28.52-1.3 1-13 Правила охорони праці під час зварювання металів;
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-НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека
в будівництві. Основні положення.__________________________________________
Нормативно-правова база оновлюєтся засобами Інтерненту та періодичних
видань.___________________________________________________________________
__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-ме^цдичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за

ту та друкованих___________ _ ____________________допомогою
норМстМдабИіШ'ШййГ'^катеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

; М  2 ОБЛАДНАННЯ | )|

\\5\ . -ВІДІС-
V, Ідентифікаї

\  КОДNN.
(ініціали та прізвище)

ли+я  _ 20Яо  р'.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці /У  2СЬ&?р. № Лп?. /Л ~  .

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, 
усгатковання 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 Д ніпропетровській  області

Я у і п  Н аЯ О Я _ шЛШЬш
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