
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
______ «РАТ УКРАЇНА», місцезнаходження: 49040. Дніпропетровська обл., місто Дніпро,_____
_________________ вулиця Космічна, будинок 49 Б, код ЄДРПОУ -  35151789,__________________

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

керівник-директор Парфьонов Юрій Олександрович, тел.0567853035, office@rath-group.com.ua
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;

________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми 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_________
_____________________________________20 жовтня 2020 р._____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,______________________________Парфьонов Юрій Олександрович___________________________
(прізвище, ім'я та гіо 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 пі
двищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- 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:

- технологічне устатковання металургійного, коксохімічного виробництв.
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
- Зварювальні роботи.____________________________________________________________________

(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,

На підприємстві працюють 10 осіб, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик ви
никнення травм -  7 осіб._________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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Адміністративно-виробниче приміщення розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 
буд. 49 Б (договір оренди нежилих приміщень №01-20/1а від 20.01.2014 p., укладений із ТОВ 
«Космічна»). Виконання робіт підвищеної небезпеки виконується на об’єктах замовників згідно 
укладених договорів.

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

Інші відомості:
Наказом №25 від 01.10.2020 р. відповідальною особою за електробезпеку, пожежну безпеку, 
виробничу санітарії при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, а також персональну відпо
відальність за безпеку праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки на висоті призначено 
помічника директора з технічних питань Дирула О.М.
Наказом №28 від 02.10.2020 р. відповідальною особою за безпечне проведення газонебезпечних 
робіт та робіт, що виконуються в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі з правом видачі наряд-допуску призначено заступника дирек
тора з інжинірингу Клименко P.C. Право затвердження наряд-допусків надається помічнику 
директора з технічних питань Дирулу О.М.
Наказом №29 від 02.10.2020 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з монтажу, 
демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванні, реконструкції технологічного 
устатковання металургійного та коксохімічного виробництв призначено помічника директора з 
технічних питань Дирула О.М.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», на
казом № 27 від 01.10.2020 р. на підприємстві переглянута та затверджена комісія з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Парфьонов Ю.О. 
Члени комісії -  помічник директора з технічних питань Дирул О.М., заступник директора з ін
жинірингу Клименко P.C. -  пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Парфьонов Ю.О.. помічник директора з технічних питань Дирул О.М., заступник ди
ректора з інжинірингу Клименко P.C. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни пра
ці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у 
разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Ви
тяг з протоколу №06/09-20 ОП від 11.09.2020 р.
Директор Парфьонов Ю.О., помічник директора з технічних питань Дирул О.M., заступник ди
ректора з інжинірингу Клименко P.C. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Витяг з протоколу №42/09-20 ІВРВ від 17.09.2020 р.
Директор Парфьонов Ю.О., помічник директора з технічних питань Дирул О.М., заступник ди
ректора з інжинірингу Клименко P.C. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газо
небезпечних робіт». Витяг з протоколу №19/09-20 ІГНО від 15.09.2020 р.
Директор Парфьонов Ю.О., помічник директора з технічних питань Дирул О.М.. заступник ди
ректора з інжинірингу Клименко P.C. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії». Витяг з протоколу №24/09-20 ІПЧМ від 16.09.2020 р. 
Директор Парфьонов ІО.О.. помічник директора з технічних питань Дирул О.М., заступник ди
ректора з інжинірингу Клименко P.C. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві». Витяг з 
протоколу №07/09-20 ІКВ від 10.09.2020 р.
Директор Парфьонов Ю.О., помічник директора з технічних питань Дирул О.М.. заступник ди
ректора з інжинірингу Клименко P.C. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій
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з
області згідно НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості». 
Витяг з протоколу №25/09-20 ІПМП від 16.09.2020 р.
Директор Парфьонов Ю.О., помічник директора з технічних питань Дирул О.М.. заступник ди
ректора з інжинірингу Клименко P.C. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС. ППБУ. ПОПРІП, ПЕЕЗ, ПУЕ. ПКЕЕ. 4 група з електробезпеки 
до 1000 В. Витяг з протоколу №49-09/20Е від 29.09.2020 р. Посвідчення №81/09, №82/09, 
№83/09._________________________________________________________________________________

(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 охорони праці. Наказом №24 від 01.10.2020 р. функції служби охорони праці 
на підприємстві покладаються на директора Парфьонова Ю.О._______________________________

наявністю служби охорони праці,

Вогнетривник Крамаренко К.Г. -  TOB «НВК «Вектор» за професією -  вогнетривник, робітник, 
що виконує нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування і 
напилення. Посвідчення №39-2017-01 від 17.08.2017 р.
Вогнетривник Крамаренко К.Г. пройшов навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій обла
сті згідно спеціального навчання персоналу, з безпечного виконання газонебезпечних робіт за 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних ро
біт». Витяг з протоколу №19.1/09-20 ІГНР від 15.09.2020 р. Посвідчення №104-09/20. 
Монтажники Бондар O.A.. Соцький Ю.М. -  ТОВ «НВК «Вектор» за професією -  монтажник, 
футуровщик-муляр. Протокол №29 від 23.06.2017 р.
Монтажники Бондар O.A.. Соцький Ю.М. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запо
різькій області згідно спеціального навчання персоналу, з безпечного виконання робіт на висоті 
з використанням спеціальних страхувальних засобів за НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №16.1/09-20 ІВРВ від 15.09.2020 р. 
Посвідчення №76.09/20. №77.09/20.
Електрозварник Бочаров С.Ю. -  ТОВ «НВК «Вектор» за професією -  електрозварник. Посвід
чення №38-2017-06 від 17.08.2017 р.
Слюсарі-ремонтники Лучанінов В.М., Краснопьоров М.О. -  ТОВ «НВК «Вектор» за професією
-  слюсар-ремонтник. Протокол №25 від 12.06.2017 p.. посвідчення №25-2017-09; протокол №27 
від 19.06.2017 p.. посвідчення №27-2017-09.
Електрозварник Бочаров С.Ю.. слюсарі-ремонтники Лучанінов В.М. Краснопьоров М.О. прой
шли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в ко
місії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно спеціального навчання пер- 
соналу, з безпечного виконання робіт з використанням електрофікованого і пневматичного ін
струменту. пристроїв за НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інстру
ментом та пристроями». Витяг з протоколу №18.2/09-20 ІП від 16.09.2020 р. Посвідчення 
№98/09-20. №99/09-20. №100/09-20.
Вогнетривник Крамаренко К.Г.. монтажники Бондар O.A.. Соцький Ю.М.. електрозварник Бо
чаров С.Ю.. слюсарі-ремонтники Лучанінов В.М. Краснопьоров М.О. пройшли навчання та пе
ревірку знань в комісії підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального 
курсу «Охорони праці». Інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт. НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 27.1- 
1.06-08 «Правила охорони праці під, час ремонту устаткування на підприємствах чорної металу
ргії», НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві». НПАОП 27.0- 
1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості», НПАОП 40.1-1.21-98 «Прави
ла безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Правил технічної експлуатації елект
роустановок споживачів. Правил пожежної безпеки. Протокол №1 від 15.10.2020 р.

На підприємстві відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №24 
від 01.10.2020 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці:
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань



охорони праці;
Ri TTTTORiдно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони прані на підприємстві, наказом №24 від 01.10.2020 р. переглянуто, за
тверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню 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 реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.

- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та інші. 
На підприємстві затверджені, введені в дію та доведені під підпис посадові інструкції та затвер
джений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.
На підприємстві ТОВ «РАТ УКРАЇНА», наказом №26 від 01.10.2020 р. переглянуті, затвердже
ні та введені в дію інструкції з охорони праці:

- Програма вступного інструктажу з охорони праці.
- Інструкція про заходи пожежної безпеки.
- Інструкція з ОП при проведенні монтажних, демонтажних і налагоджувальних робіт. 

Інструкція з ОП для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення 
вантажів кранами.

- Інструкція з ОП при роботі на висоті на риштуваннях.
- Інструкція з ОП при проведенні вогнетривких робіт.
- Інструкція з ОП при роботі на висоті.
- Інструкція з ОП для монтажників устаткування.
- Інструкція з ОП для слюсаря-ремонтника.

Інструкція з ОП для вогнетривника.
- Інструкція з ОП при роботі з ручним інструментом (не електрифікованим).
- Інструкція з ОП при проведенні газонебезпечних робіт.

Інструкція з ОП при роботі з пневматичним інструментом.
- Інструкція з ОП при проведенні робіт в траншеях, котлованах.

Інструкція з ОП при роботі з електрифікованім інструментом.
- Інструкція з ОП для електрозварника.
- Інструкція з ОП за діями персоналу підприємства в разі виникнення аварійної ситуації. 

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
Формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструк
цій з охорони праці».____________ ________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлу
атації тощо). Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності 
наступне обладнання: зварювальний апарат Дніпро-М модель САБ, 2019 р. в., Україна, сигналі
затор полупроводниковий Зонд-1-57. №260, 2018 р. в., Україна, газоаналізатор ОКСИ-5М-2Н, 
зав. №91223, 2010 р. в., Україна, лампа газосигналізатор ЛБВК-М (ЛБВК). 2019 р. в.. Україна, 
зарядний пристрій ЗУ-10, зав. №364, 2018 р. в., Україна, апарат для зварювання болтів 1000 
MPC. №51101, Німеччина, багатофункціональне джерело струму інверторного типу SSVA-180- 
Р/270-Р, зав. №013961. 2012 р. в.. Україна, зварювальний пальник МВ-15 АК. 2012 р. в.. Украї
на, кутова шліфувальна машина Makita GA, Японія, протигази шлангові ПШ-1. ПШ-2. Україна, 
пояси запобіжні лямкові типу 2ПЛ. 2017 р. в., Україна, строп 3,0/6000, вантажопідіймальністю 
3,0 т.. 2019 р. в.. Україна, риштування будівельні, бетонозмішувач «БС-500», №500230. Україна, 
вібратори пневматичні ВП. 2019 р. в., Україна, вібратор електричний глибинний ручний з гнуч
ким валом ИВ-117А, зав. №21. 2017 р. в.. Росія, міксер ЕМ1470-2Р, Україна, слюсарний інстру
мент, будівельний інструмент (відбійні молотки, кувалди. перфоратори тощо).
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У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07, ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосу
вання, які використовуються під час виконання робіт на висоті пройшли перевірку та випробу
вання: пояси запобіжні лямкові типу 2ПЛ -  акт №1 від 12.10.2020 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, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецв- 
зуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Засоби індивідуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постано
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпеч
ного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ре
монту устаткування на підприємствах чорної металургії», НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила без- 
пеки в коксохімічному виробництві», НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металур
гійній промисловості», 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 по
ложення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», НПА
ОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». НПА- 
ОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що 
діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення робото
давцями охорони праці працівників» та інші. Затверджений перелік актуалізованого фонду но
рмативних документів, що регламентують виконання робіт TOB «РАТ УКРАЇНА».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. 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. Працівники підприємства пройшли медичний огляд від 12.10.2020 р. в Кому
нальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №6» Дніпровської міської ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «РАТ УКРАЇНА» (нова 
редакція), затвердженого рішенням єдиного учасника №1 від 26.06.2019 р. та Ліцензії Держав
ної архітектурно-будівельної інспекції України №32-Л від 12.06.2019 р. на здійснення госпо
дарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать 
до об’єктів з середніми та значними наслідками.
При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання ви
мог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної 
небезпеки.

5



Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання робіт підвищеної небезпеки._________ ______________________________________________

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

Ю. О. Парфьонов
(ініціали та прізвище)

2 1 .1 0 .2 0 2 0  р.
V

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці <с^>> 2020 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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