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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІД». 
49031, Дніпропетровська облмісто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 
176, 31891003, директор Болденков Володимир Миколайович, 38050-2086973, іпсІ-сІперг(а),і.иа
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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; 

м. Нікополь, вул. Електрометалургія, 310
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
У

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «СК «TAC». 1 рік, № FO- 
00750425 від 13.07.2020 р.

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я, Болденков Володимир Миколайович, директор ТОВ «ІД»,
(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:

1. зварювальні роботи (п. 15 додатку 6 Порядку);
2. монтаж . демонтаж, налагодження, ремонт. технічне обслуговування, реконструкція 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (п. 17 додатку 6 Порядку), а 
саме:
• вантажопідіймальні машини, (п. 10 додатку 7 Порядку);

3. газополум ’яні роботи (п. 25 додатку 6 Порядку).
найменування виду робіт підвищеної небезпеки 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

Кількість робочих місць -12, з них 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Будівель і споруд (приміщень) - 1, виробничих обєктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів)- 0
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Відповідальні особи:

• Відповідальний за стан охорони праці в цілому по підприємству -  інженер з охорони 
праці та техніки безпеки Леонтьєва Тетяна Євгенівна.

• Відповідальний за електрогосподарство Товариства -  начальник дільниці Романчук 
Микола Максимович.

• Відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки -  начальник дільниці 
Романчук Микола Максимович.

.з

• Відповідальний за пожежну безпеку -  начальник дільниці Романчук Микола 
Максимович.

• Відповідальний за проведення медичних оглядів -  інженер з охорони праці та техніки 
безпеки Леонтьєва Тетяна Євгенівна.

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

- Директор Болденков Володимир Миколайович, посвідчення №  03111738 від
23.10.2018р., видане КП  «НКК «Дніпропетровської обласної ради», протокол №316, про 
навчання з питань пожежної безпеки; посвідчення №014673 від 14.08.2017р., видане 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №82-17К про навчання з 
питань охорони праці: посвідчення №  005265 від 12.10.2018р., видане КП «НКК 
«Дніпропетровської обласної ради», протокол №299, про навчання з правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18): посвідчення №131619 від 20.10.2017р., 
видане ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №104-17К про 
навчання з правил охорони праці в газовому господарстві підприємств чорної 
металургії (НПАОП 27.1-1.09-09) допущений до виконання газонебезпечних робіт; 
посвідчення №112436 від 14.08.2017р., видане ТОВ СП «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС» протокол №80-17К про навчання з питань НПАОП 40.1-1.21-98) Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів) із присвоєнням IV  групи з 
електробезпеки і допуском до роботи в електроустановках до 1000В.

- Інженер з охорони праці та техніки безпеки Леонтьєва Тетяна Євгенівна, посвідчення 
№ 03111796 від 23.10.2018р., видане КП «НКК «Дніпропетровської обласної ради», 
протокол №316-А, про навчання з питань пожежної безпеки; посвідчення №  005845 від 
22.10.2018р.. видане КП «НКК «Дніпропетровської обласної ради», протокол №307, про 
навчання з Правила охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (НПАОП 0.00-1.81-18): посвідчення № 005267 від 12.10.2018р., видане КП  «НКК 
«Дніпропетровської обласної ради», протокол №299, про навчання з правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18): посвідчення №014677 від 14.08.2017р., 
видане ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №82-17К про

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



навчання з питань охорони праці; посвідчення №152173 від 20.10.2017р., видане ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №84-17К про навчання з правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); посвідчення 
№131621 від 20.10.2017р., видане ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» 
протокол Ш 04-17К про навчання з правил охорони праці в газовому господарстві 
підприємств чорної металургії (НПАОП 27.1-1.09-09) допущений до виконання 
газонебезпечних робіт; посвідчення №112438 від 14.08.2017р., видане ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №80-17К про навчання з питань 
НПАОП 40.1-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів) 
із присвоєнням IV  групи з електробезпеки і допуском до роботи в електроустановках 
до 1000В.

- Начальник дільниці Романчук Микола Максимович, посвідчення № 005266 від
12.10.2018р., видане КП «НКК «Дніпропетровської обласної ради», протокол №299, про 
навчання з правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18); посвідчення 
№152174 від 20.10.2017р., видане ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» 
протокол №84-17К про навчання з правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); посвідчення №131620 від 20.10.2017р., видане ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №104-17К про навчання з правил 
охорони праці в газовому господарстві підприємств чорної металургії (НПАОП 27.1-
I.09-09) допущений до виконання газонебезпечних робіт; посвідчення №112437 від
II.08.2017р., видане TOB С1І «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №80- 
17К про навчання з питань НПАОП 40.1-1.21-98) Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів) із присвоєнням ІУ'групи з електробезпеки і допуском до 
роботи в електроустановках до 1000В.

- Слюсар-ремонтник Леонтьєв Олексій Євгенович посвідчення №131646 від 1 7.11.2017р., 
видане ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №121-17К про 
навчання з правил охорони праці в газовому господарстві підприємств чорної 
металургії (НПАОП 27.1-1.09-09) допущений до виконання газонебезпечних робіт;

- Слюсар-ремонтник Кравчук Віктор Миколайович. посвідчення №45 від 14.10.2018р., 
видане ТОВ «ІД» про навчання з НПАОП 27.1-1.06-08. Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії; посвідчення №94 від 
25.10.2019р. видане ТОВ «ІД», про навчання з правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних  кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (НПАОП 0.00-1.80-1 )̂; посвідчення №131647 від 17.11.2017р., видане ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №121-17К про навчання з 
правил охорони праці в гаюзому господарстві підприємств чорної металургії (НПАОП 
27.1-1.09-09) допущений до виконання газонебезпечних робіт.

- Електрогазозварник Андрюхов Сергій Олександрович посвідчення №131662 від 
17.11.2017р., видане ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» протокол №121- 
17К про навчання з правил охати и праці в газовому господарстві підприємств чорної
металургії (НПАОП 27.1-1.09-09) допущений до виконання газонебезпечних робіт..

І

У ТОВ «ІД» наказом № 1-ОП від 10.01.2020 року створено службу охорони праці, що 
затверджено Положенням про с іужбу охорону праці. Наказом № 8-ОП від 10.01.2020 року,

у  '
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затверджено Положення про систему управління охороною прані V Товаристві, інженер з 
охорони праці та техніки безпеки Леонтьєва Тетяна Євгенівна.

наявніЬтю служби охорони праці,

Наказом № ІО-ОП від 10.01.2020 року затверджені посадові інструкції директора, - 
Інженера з охорони праці та техніки безпеки, начальники дільниці. Переглянуті (відповідно до 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці») та затверджені 
інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що 
декларуються:

• № 1. Інструкція з вступного інструктажу з питань охорони праці:
• № 2. Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустатковання:
• № 3. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання:
• № 4. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з інструментом та 

пристосуванням;
• № 5. Інструкція з охорони праці під час робіт, що виконуються за допомогою механічних 

підіймачів та будівельних підйомників;
• № 6. Інструкція з охорони праці під час робіт на риштуваннях і помостах:
• №  7. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин;
• № 8. Інструкція з загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
• № 9. Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт;
• № 10. Інструкція з охорони праці щодо надання долікарняно'і допомоги потерпілим;
• № 11. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням пневматичних 

інструментів.
• № 12. Інструкція з охорони праці під час виконання зварювальних робіт.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно 
до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», яке затверджене наказом № 5-ОП від 18.06.2020 року.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

^  Керівництво з експлуатації та сертифікат якості на лебідку монтажну «ЛМ-3» та 
«ЛМ-5».
Керівництво з експлуатації та сертифікат якості на вимірювач опору заземлення ЦС 
4107, зав. №  158744.

^  Паспорти, гарантійні талони та керівництво з експлуатації на: заземлення переносне 
типу ЗПП-15М-ЕЬРШВ -  1 од., покажчик високої напруги типу УВНУ-2М/1- ЕЬРШВ -  1 
од., штанга ізолююча оперативна типу ШО-15 - 1  од.

^ Паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації на обладнання: 
зварювальний трансформатор СТІП-250 У2 інв. № 1; перфоратор інв. №№ 2, 3, (2 од.); 
відбійний молоток інв. №№ 4, 5, 6 (3 од.); кутова шліфмашинка інв. №№ 7, 8 (2 од.); 
пальник ручний для зварювання типу ГЗУ «ЛОНМЕТ» 247; різак ручний для кисневої 
різки типу РЗ «ДОНМЕТ» 300: редуктор балонний одноступеневий для газополум ’яного
обладнання пропановий типу БПО-5ДМ: редуктор балонний одноступеневий_для
газополум’яного обладнання кисневий типу БКО-50ДМ; сигналізатор газовий Зонд-1 зав.



№ 225., газоаналізатор типу ОКСИ 5М-5. зав. № 5897.
Х Копія керівництва з експлуатації та гарантійні зобов’язання на: ручну таль «BRAVO 

6000» та р у ч н у  таль «BRAVO 1500» „ ........
експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «ІД» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно норм в повному 
обсязі, а саме: комплект робочого спецодягу MASTER С + BRYES P-SB (куртка. 
напівкомбінезон, напівчеревики) арт. 208778420144 -12 од., рукавииі ш к і р я н і  комбіновані 
ORIONE — 12 пар, каска захисна 3M-KAS-SOLARIS арт. 584697 — 16 од., жилет сигнальний 
Liqui Moly арт. 025879 — 12 од., вогнегасник порошковий ВП-9 {З)— 2 шт., костюм зварника 
«.Пробан» 0022 -  2 од., маска зварника «ПроФі» 5350 - 2 шт.. окуляри захисні BRAVA2 -  2 шт. 
рукавиці гумові діелектричні шовні — 2 пари, боти діелектричні — 2 пари, килимок гумовий 
діелектричний 75x75 -  2 шт., протигази шлангові I IL l l l -  5 од., протигази шлангові ПШ -2 - 5 
од., пояси лямкові 2ПЛ-К (зав. № 36985, 36986) арт. 89541 — 2шт. сигнальний жител «Євро» 
модель 05055 -1 3  шт. 
засобів індивідуального захисту,

У ТОВ «ІД» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказом №  7-ОП від 10.01.2020 року затверджено та введено у дію положення про 
проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці.

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного 
інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони
праці

• Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 Про затвердження “Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”

• НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві (ДБНА.3.2-2-2016)».

• НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
• НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
• НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного

виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах».
• НПАОП28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
• НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони

праці працівників».
• НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні».
• НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями.
• НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом,

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці». *



• НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
• НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
• НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатаціїелектрозахисних засобів».
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
• НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
• НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок

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

вйо-правової технічної бази -мелодичного забезпечення)

_____Болденков В.М.
(ініціали та прізвище)

2020 р.
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