
Д Е К Л А Р А Ц І Я  

відповідності матеріально-технічної бази вимогам  
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ТЕХКОМПЛЕКС». місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро.______

вулиця Ламана, будинок 17, код ЄДРПОУ - 31467942,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з СДНІЮУ,

керівник -директор Кушнір Андрій Юрійович, тел. +38056 745-05-09
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, їм 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__________

17 листопада 2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Кушнір Андрій Юрійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо

гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро

біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко

вання 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:

- устатковання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) (електричне устатковання 

електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання):

- посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, 

що є ємностями для газового моторного палива.

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) і в зонах дії 

струму високої частоти.
(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:
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- балони із зрідженим газом (фреон), 15 од., Україна.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

На підприємстві працюють 32 особи, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення

травм - 7 осіб.
кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Адміністративно-виробничі приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. 

Дніпро, вул. Ламана, буд. 17, загальною площею 2.069 м2 (договір оренди нежилого приміщен

ня №01/02/4-2020 від 01.02.2020 р„ укладений із ТОВ з II «Техренткомпані»), Виконання робіт 

та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюється на 

об’єктах замовників згідно укладених договорів.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Наказом №22-ОП від 21.08.2020 р. відповідальною особою за електробезпеку на підприємстві 

та утримання у справному стані електроінструменту призначено енергетика Логінова B.C. 

Наказом №28-ОП від 27.08.2020 р. затверджена та введена в дію система контролю якості мате

ріалів. виробів та обладнання. їх сертифікатів та паспортів, ведення та зберігання виконавчо- 

технічної документації.

Наказом №29-ОП від 27.08.2020 р. відповідальною особою за здійснення вхідного контролю. 

Комплектності проектної документації та контролю якості виконаних робіт призначено голов

ного інженера Большакова А.О.

Наказом №ЗР-ОП від 03.09.2020 р. затверджено та введено в дію Систему управління навколи

шнім середовищем. Відповідальною особою призначено головного інженера Большакова А.О. 

Наказом № 31-ОП від 03.09.2020 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт в дію

чих електроустановках напругою до і понад 1000 В призначено енергетика Логінова B.C. До 

виконання робіт в діючих електроустановках напругою до і понад 1000 В допущені: електрик 

Бойко О.І., робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Кондратьев Ю.М. 

Наказом №32-ОП від 04.09.2020 р. відповідальною особою по нагляду за утриманням та безпе

чною експлуатацією посудин, що працюють під тиском (балонів) призначено енергетика Логі

нова B.C. Відповідальною особою за безпечне проведення робіт з монтажу, демонтажу, налаго- 

дженню, ремонту, технічному обслуговуванні, реконструкції посудин, що працюють під тиском 

призначено енергетика Логінова B.C.

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 № 21-ОП від 21.08.2020 р. переглянута та затверджена комісія з перевірки знань праців- 

ників з питань охорони праці у складі: Голова комісії - директор Кушнір А.Ю. Члени комісії - 

головний інженер (відповідальний за ОШ  Большаков А.О., енергетик Логінов B.C. - пройшли 

навчання та перевірку знань:

Директор Кутттнір А.Ю., головний інженер Большаков А.О. 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, еле

ктробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої 

допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та лікві

дації наслідків аварій. Витяг з протоколу №1/09-20 ХІ-ОП від 11.09.2020 р. Посвідчення №3.09- 

20 ХІ-ОП. №4.09-20 ХІ-ОП.

Енергетик Логінов B.C. пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та 

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 

Законодавства України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону 

праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими 

Законами України. Законодавство України про працю. Витяг з протоколу №368 від 29.10.2020 

р. Посвідчення №08226.

Директор Кутттнір А .Ю .. головний інженер Большаков А .О .. енергетик Логінов B.C. пройшли 

навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно

го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці: 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки. 5 

група з електробезпеки до та понад 1000 В. Витяг з протоколу №344 від 12.10.2020 р. Посвід

чення №07826. №07827, №07828.

Директор Кушнір А.Ю.. головний інженер Большаков А.О.. енергетик Логінов B.C. пройшли 

навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головно

го управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 

охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу
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№360 від 22.10.2020 р. Посвідчення №08087, №08088, №08089._________________________________

(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 №23-ОП від 21.08.2020 р. функції служби охорони 

праці на підприємстві покладаються на головного інженера Большакова А.О.___________________
наявністю служби охорони праці,

Електрозварник Кірілін P.O. - професійно-технічне училище №45 за професією - електрогазо

зварник, газорізальник. Диплом HP №35474466 від 18.02.2009 р.

Електрозварник Кірілін P.O. на підставі результатів випробувань, проведених у вілповілності з 

Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 за 

№61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.81-18. 

ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012, ДСТУ Б.В.2.6-200:2014. Допущений до ручного дугового зварювання 

покритим електродом сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій, посудин, що працюють 

під тиском, зовнішніх мереж і спорудження водопостачання та каналізації. Протокол №187 від

26.10.2020 р. Посвідчення зварника №164-ДН-58.

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Кондратьєв Ю.М. - Харківський 

державний технічний університет радіоелектроніки за кваліфікацією - інженер-конструктор 

(електронік). Диплом ХА №13338972 від 10.06.2000 р.

Монтажник обладнання холодильних установок Донськой В.В. - Костянтинівський індустріа

льний технікум за кваліфікацією - механік. Диплом НК №10583643 від 01.07.1998 р.

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Чернявський O.A. - Криворізький 

технічний університет за кваліфікацією - інженер-механік. Диплом HP №21186681 від 

02.07.2002 р.

Електрик Бойко О.І. - Державний навчальний заклад «Український державний хіміко- 

технологічний» за кваліфікацією - інженер дослідник з автоматизованого управління техноло- 

гіними процесами. Диплом HP №38583509 від 25.06.2010 р.

Електрик Сбродов Д.Є. - Слов’янський енергобудівний технікум за кваліфікацією - технік- 

електрик. Диплом НК №39534261 від 30.06.2020 р.

Електрозварник Кірілін P.O., робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

Кондратьєв Ю.М.. монтажник обладнання холодильних установок Донськой В.В., робітник з 

комплексного обслуговування й ремонту будинків Чернявський O.A., електрик Бойко О.І., еле

ктрик Сбродов Д.Є. пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загаль

ного курсу охорони праці, нормативної документації, інструкцій з ОП, електробезпеки та по- 

жежної безпеки - в обсязі виконуваних робіт. Протокол №1 від 29.10.2020 р.

На підприємстві ПНВП «ТЕХКОМПЛЕКС». відповідно до вимог Закону України «Про 

охорону праці», наказом №2Р-ОП від 20.08.2020 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці підприємства.

- Положення про порядок організації навчання з питань охорони праці.

- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взут

тям та іншими засобами індивідуального захисту.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку.

- Загальнообов’язкова інструкція про заходи пожежної безпеки.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функці

онування системи охорони праці на підприємстві, наказом №2Р-ОП від 20.08.2020 р. перегляну

то, затверджено 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 протоколів перевірки знань.

- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.

- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.

- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
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- Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.

- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів.

- Журнал заповнення балонів.

Наказом №33-ОП від 22.09.2020 р. переглянуті, затверджені та введені в дію посадові інструк

ції. Наказом №26-ОП від 27.08.2020 р. затверджений перелік робіт підвищеної небезпеки, що 

виконує ПНВП «ТЕХКОМПЛЕКС»

Наказом №33-ОП від 22.09.2020 р. переглянуті, затверджені та введені в лію інструкції з 

охорони праці:

- Інструкція з ОП і техніки безпеки на території ПНВП «ТЕХКОМПЛЕКС».

- Інструкція з ОП при експлуатації ручного електроінструменту.

- Інструкція з ОП під час виконання електромонтажних робіт в діючих електроустановках.

- Інструкція з ОП з безпечної експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів (з фрео

ном).

- Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.

- Інструкція з ОП для монтажника обладнання холодильних установок та інші.

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 та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної

небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо').________________________________

Для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на 

підприємстві мається в наявності наступне обладнання: труба мідна м’яка 1-х 1,0 (50м). труба 

мідна холодильна 6x1 (35м), хладон R507, R22. R410A. контролер (термостат). NTC 2 Нр 230 V. 

електродвигун (мотор) 5W 8501109990. вентилятор YWF-4E-400S-102/47-G 8414592098, балони 

із зрідженим газом (фреон), вимірювач ЦС4107, зав. №02620, 2016 р. в., Україна, мегаомметр 

ЦС0202-2, зав. №34295, 2018 р. в., Україна, прилад електровимірювальний багатофункціональ

ний цифровий ЕР200М, зав. №1802095, 2018 р. в., Україна, прилад електровимірювальний бага

тофункціональний цифровий ЕР180М1, зав. №1610558. 2016 р. в.. Україна, покажчик череду- 

вання фаз El 17.2 (Ротор), зав. №1803151. 2018 р. в.. Україна, рулетка сталева Р5УЗК, термометр 

№10352, 2018 р. в.. Україна, штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05, за. №17117408, Україна, основні 

електрозахисні засоби для роботи в електроустановках (ізолюючі штанги, ізолюючі кліщі, вка

зівники напруги), додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках (діелектри

чні рукавиці, діелектричні боти, сигналізатори напруги), інструмент з ізольованими рукоятка- 

ми, зварювальний апарат ММА-250 «Дніпро-М», 2019 р. в., Україна, набір інструментів для 

електромонтажних робіт - 2 комплекти.

Постачання газів (фреон) здійснює ТОВ «Балтік Рефріджерейтінг Груп», у відповідності до до

говору поставки №21/07-17 Т від 21.07.2017 р. У  відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 

«Правила експлуатації електрозахисних засобів», основні та додаткові електрозахисні засоби 

для роботи в електроустановках пройшли випробування підвищеною напругою та допущені до 

роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. (вимірювальна електротехнічна ла

бораторія ПНВП «Техкомплекс». Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» 

№ПЧ 06-2/215-2018. чинне до 14.08.2021 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 

ПНВП «ТЕХКОМПЛЕКС». які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спец

одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Наказом №2Р-ОП від

20.08.2020 р. затверджено та введено в дію «Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Нака

зом №25-ОП від 26.08.2020 р. працівники підприємства забезпечені спецодягом, засобами інди

відуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. Засоби індивідуального захис- 

ту. що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та прово

диться 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 50 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 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації елек- 

трозахисних засобів». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обла

днання. що працює під тиском». 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 підпри

ємства», НПАОП 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 охоро

ни праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпе

чення роботодавцями охорони праці працівників» та інші.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ПНВП «ТЕХ- 

КОМПЛЕКС» проходять медичний огляд, наказом №24-ОП від 26.08.2020 р. забезпечене фі

нансування та організація проведення попереднього (під час прийому на роботу) і періодичних 

(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, ро

ботах із пткі дливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному 

доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Заключний акт за ре

зультатами медичного огляду працівників від 03.11.2020 р. Комунальне некомерційне підпри

ємство «Міська клінічна лікарня №6» Дніпровської міської ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ПНВП «ТЕХКОМПЛЕКС» (но

ва редакція), затвердженого рішенням власника №05/05 від 05.05.2020 р.. Ліцензії Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України №5-Л від 31.01.2018р., Дозволу Головного управ

ління Держпраці у Дніпропетровській області №0494.16.12 від 04.05.2016р. При прийомі пра

цівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на ро- 

бочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенса

ції, можливі наслі дки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 

що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 

додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро

біт підвищеної небезпеки.

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 та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2020 р. № # ^ '/ 2 _______

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.

- оловне управління Держпраці 
У Дніпропетровській області

**” 1̂ Г? ̂ Р /^ ізід У


