
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРТРУБОІЗОЛ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
____________ 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, 68._______ _ _

місцезнаходження,
______________________________________ 31017014____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ

____________ директор -  Лоскутов Олександр Юрійович__________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________ +38 093 9470702; Iana.khvostenko.91@ukr.net__________________
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;
____________________Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне,_________

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

______________________________________ вул. Заводська, 2.____________________________ _________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ
№ 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0698.20 від 28.10.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________________________________________________ _

(дата проведення аудиту)

____________ _________ ;____________ Я, Лоскутов Олександр Юрійович,_______________________
(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
Технічний огляд, випробування 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: технологічного устатковання та його елементів магістральних газопроводів, систем 
газопостачання природного газу суб'єктам господарювання та до населених пунктів.__________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

mailto:Iana.khvostenko.91@ukr.net


Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива: балони з киснем технічним -  16 од.; балони з
пропаном с сумішшю пропану технічного та бутану технічного -  15 од., Україна____________

та/або 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 -  147, у тому числі 40, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ НВП з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» орендує адміністративно-побутові приміщення, загальною 
площею 10,0 кв. м, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Сергія
Нігояна, 68 (договір оренди № 19 від 01.12.2019 р. з КП «ГлавКон»).____________________________

ТОВ НВП з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» орендує земельну ділянку, площею 5,8982 га, що 
розташована на території Меліоративненської селищної ради, Новомосковського району, 
Дніпропетровської області (кадастровий номер земельної ділянки: 1223255800:01:002:0011) 
(договір оренди від 28.10.2008 р. з Новомосковською районною державною адміністрацією, витяг 
з Державного реєстру правочинів № 6686202 від 28.10.2008 р.), для обслуговування майна, що 
належить орендарю на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна (договір купівлі- 
продажу нерухомого майна від 17.03.2006 р. з 1Ш «Командор»).________________________________

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

Керівники та фахівці ТОВ НВП з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці у встановленому порядку:

Генеральний директор Лоскутов Олександр Юрійович, головний інженер Тютьков Дмитро 
Олександрович пройшли навчання законодавчих актів з охорони праці в об’ємі загального курсу 
«Охорона праці» в Навчальному центрі з охорони праці «ФОП Макаров Д.В.» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протоколи № 1/11-19ОП-ГА від
26.11.2019 р., № 1.07-18 ОП від 20.07.2018 р.)._________________________________________________

Директор з виробництва Зубко Руслан Сергійович, головний енергетик Безбатько Ігор 
Васильович, головний зварник Кучмида Олександр Миколайович, механік Столяров Вадим 
Борисович, начальник дільниці Бойко Валерій Володимирович, інженер з охорони праці 
Хвостенко Світлана Євгенівна, голова профспілкового комітету Несен Ольга Володимирівна 
пройшли навчання законодавчих актів з охорони праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці» 
в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 54 від 19.02.2019 р., № 77 від 28.05.2020 р., № 101 від 
18.04.2018 р., № 101 від 11.06.2020 р., № 195 від 31.07.2020 р., № 232/4.5/2019 від 16.09.2019 р.).

Головний інженер Тютьков Дмитро Олександрович (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), 
директор з виробництва Зубко Руслан Сергійович (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), 
головний енергетик Безбатько Ігор Васильович (ІУ група з електробезпеки, до та. вище 1000 В), 
головний зварник Кучмида Олександр Миколайович (ІІІ група з електробезпеки, до 1000 В), 
механік Столяров Вадим Борисович (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), начальник дільниці 
Бойко Валерій Володимирович (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), інженер з охорони праці 
Хвостенко Світлана Євгенівна (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли навчання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 226 
віл 27.08.2018 р., № 404 від 17.10.2019 р., № 124 від 24.06.2020 р., № 224 від 12.08.2020 р., № 339
від 03.09.2019 р.).___________________________________________________________________________
Головний інженер Тютьков Дмитро Олександрович, директор з виробництва Зубко Руслан 
Сергійович, головний енергетик Безбатько Ігор Васильович, механік Столяров Вадим Борисович, 
начальник дільниці Бойко Валерій Володимирович, інженер з охорони праці Хвостенко Світлана



Євгенівна пройшли навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в 
ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 115 від 19.06.2020 р.).______

Головний інженер Тютьков Дмитро Олександрович, директор з виробництва Зубко Руслан 
Сергійович, головний енергетик Безбатько Ігор Васильович, головний зварник Кучмида 
Олександр Миколайович, механік Столяров Вадим Борисович, інженер з охорони праці Хвостенко 
Світлана Євгенівна пройшли навчання НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації 
магістральних газопроводів» в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-101/3 від
09.10.2020 р.).______________________________________________________________________________

Головний інженер Тютьков Дмитро Олександрович, директор з виробництва Зубко Руслан 
Сергійович, головний енергетик Безбатько Ігор Васильович, головний зварник Кучмида 
Олександр Миколайович, механік Столяров Вадим Борисович, начальник дільниці Бойко Валерій 
Володимирович, інженер з охорони праці Хвостенко Світлана Євгенівна пройшли навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 231 від 29.08.2018 р., № 277 від
24.007.2019 р., № 108 від 16.06.2020 р., № 200 від 04.08.2020 р., № 322 від 19.08.2019 р.)._________

Головний інженер Тютьков Дмитро Олександрович, директор з виробництва Зубко Руслан 
Сергійович, головний енергетик Безбатько Ігор Васильович, механік Столяров Вадим Борисович, 
інженер з охорони праці Хвостенко Світлана Євгенівна пройшли навчання НПАОП 0.00 -1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протоколи № 408 від 22.10.2019 р., № 3 від 17.01.2020 р., № 335 від 30.08.2019 р.).______________

Головний інженер Тютьков Дмитро Олександрович, директор з виробництва Зубко Руслан 
Сергійович, головний енергетик Безбатько Ігор Васильович, механік Столяров Вадим Борисович, 
інженер з охорони праці Хвостенко Світлана Євгенівна пройшли навчання НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 90 від 04.06.2020 р.)._____________________________________________________________________

Головний зварник Кучмида Олександр Миколайович атестований, як фахівець з 
неруйнівного контролю відповідно до вимог стандарту ISO 9712:2012 «Неруйнівний контроль. 
Кваліфікація та сертифікація персоналу»:
-  метод контролю - ультразвуковий (UT). Рівень кваліфікації -  ІІ (сертифікат фахівця з 

неруйнівного контролю № 4840 від 23.05.2019 р., дійсний до 20.05.2022 р.);_________________
-  метод контролю візуальний (VT). Рівень кваліфікації -  ІІ (сертифікат фахівця з неруйнівного 

контролю № 4838 від 15.05.2019 р., дійсний до 11.05.2022 р.);______________________________
-  метод контролю радіографічний (RT). Рівень кваліфікації -  ІІ (сертифікат фахівця з 

неруйнівного контролю № 4841 від 24.05.2019 р., дійсний до 21.05.2022 р.),_________________
сертифікати видані органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю 
ОСП «УкрНДІНК»

Теперчук Олександр Васильович прийнятий на роботу в ТОВ НВП з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» на
посаду «інженер» наказом № 167/к від 26.10.2020 р.___________________________________________

Погребняк Олександр Олександрович прийнятий на роботу в ТОВ НВП з ІІ
«УКРТРУБОІЗОЛ» на посаду «інженер» наказом № 168/к від 26.10.2020 р._____________________

Інженер Теперчук Олександр Васильович атестований, як фахівець з неруйнівного контролю 
відповідно до вимог стандарту ISO 9712:2012 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація та 
сертифікація персоналу з неруйнівного контролю» і сертифікований як фахівець з неруйнівного 
контролю:
-  метод контролю - ультразвуковий (UT). Рівень кваліфікації -  2 (сертифікат компетентності 

фахівця з неруйнівного контролю № 12436.UT.2/18 від 04.12.2018 р., дійсний до 03.12.2023 р.);
-  метод контролю візуальний (VT). Рівень кваліфікації -  2 (сертифікат компетентності фахівця з 

неруйнівного контролю № 11496. VT.2/17 від 15.12.2017 р., дійсний до 07.12.2022 р.);________



-  метод контролю радіографічний (ИТ). Рівень кваліфікації -  2 (сертифікат компетентності
фахівця з неруйнівного контролю № 12423.ЯТ.2/18 від 28.11.2018 р., дійсний до 23.11.2023 р.), 

сертифікати видані центром сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю та
технічної діагностики (УТ НКТД).______________________________________________________

Інженер Погребняк Олександр Олександрович атестований, як фахівець з неруйнівного 
контролю відповідно до вимог стандарту ^ О  9712:2012 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація та 
сертифікація персоналу з неруйнівного контролю» і сертифікований як фахівець з неруйнівного 
контролю:
-  метод контролю - ультразвуковий (ЦТ). Рівень кваліфікації -  2 (сертифікат компетентності 

фахівця з неруйнівного контролю № 22465.ЦТ.2/18 від 05.12.2018 р., дійсний до 03.12.2023 р.);
-  метод контролю візуальний (УТ). Рівень кваліфікації -  2 (сертифікат компетентності фахівця з 

неруйнівного контролю № 11495. УТ.2/17 від 15.12.2017 р., дійсний до 07.12.2022 р.),________
сертифікати видані центром сертифікації при Українському товаристві неруйнівного контролю та 
технічної діагностики (УТ НКТД);____________________________________________________________
-  метод контролю радіографічний (ЯТ). Рівень кваліфікації -  ІІ (сертифікат відповідності 

№ 656.07 від 26.12.2019 р., дійсний до 26.12.2024 р.),_______________________________________
сертифікат виданий органом сертифікації персоналу з неруйнівного контролю ТОВ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СІЧ СЕРТ».__________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення 
робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 8-ОП від 03.01.2020 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства підприємства призначений головний енергетик Безбатько І.В.______________

Наказом № 137-ОП від 22.07.2020 р. відповідальним за дотримання працівниками ТОВ НВП 
з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» правил і норм охорони праці під час виконання робіт на висоті з правом
видачі нарядів-допусків призначено головного інженера Тютькова Д.О._________________________

Наказом № 7-ОП від 03.01.2020 р. відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію посудин, що працюють під тиском призначено головного інженера Тютькова Д.О.__
_____ Наказом № 161-ОП від 01.10.2020 р. відповідальним за безпечну експлуатацію
навантажувача призначено головного інженера Тютькова Д.О.
_____ Наказом № 16Р-ОП від 01.10.2020 р. відповідальним за функціонування системи управління
якістю робіт з технічного огляду устаткуванняя підвищеної небезпеки, відповідальним за фонд 
нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних 
документів з проведення технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки, відповідальним 
за облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку (атестацію) засобів вимірювальної 
техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків, відповідальним за 
зберігання результатів технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки призначено 
головного зварника Кучмиду О.М.

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

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 4-ОП від 03.01.2020 р. виконання 
функцій служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Хвостенко С.Є.__________

наявністю служби охорони праці
У ТОВ НВП з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» переглянуті, затверджені і введені в дію «Положення 

про службу охорони праці» (наказ № 49-ОП від 16.12.2019 р.); «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 54-ОП від
20.12.2019 р.).______________________________________________________________________________

У ТОВ НВП з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» розроблені, затверджені і введені в дію посадові 
інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._______________________________________________________



Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а 
також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № 2-ОП від 03.01.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань 
діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: 
Тютьков Д.А. -  головний інженер; члени комісії: Зубко Р.С. -  директор з виробництва; 
Безбатько І.В. -  головний енергетик; Столяров В.Б. -  механік; Хвостенко С.С. - інженер з охорони
праці; Несен О.В. -  голова профспілкового комітету.__________________________________________

У ТОВ НВП з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» розроблені, затверджені і введені в дію інструкції з 
охорони праці (наказ № 120-ОП від 22.06.2020 р.), в тому числі «Інструкція з охорони праці при
експлуатації балонів»; «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті».______________

Електрогазозварник Деревянко І.М. здобув професійну підготовку за фахом 
«електрогазозварник» в ВАТ «НМТЗ» (свідоцтво № 4-01т від 16.05.2001 р.). Має кваліфікацію
«електрогазозварник п'ятого розряду»._______________________________________________________

Електрозварник Котов М.М. здобув професійну підготовку за фахом
«електрозварник» в ПТУ № 10 у 1981 р.______________________________________________________

Електрогазозварник Карташов С.Ю. пройшов навчання та перевірку знань законодавства про 
охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН» (протокол № 464/2 від 11.12.2019 р.). Присвоєно ІІІ групу з електробезпеки (до 1000 В).

Електрогазозварник Карташов С.Ю. пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00 - 
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в
ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 474/1 від 19.12.2019 р.)._______________________________

Електрогазозварник Деревянко І.М. пройшов навчання та перевірку знань законодавства про 
охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН» (протокол № 104 від 12.06.2020 р.). Присвоєно ІІІ групи з електробезпеки (до 1000 В).

Електрогазозварник Деревянко І.М. пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «УКК
ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 75 від 27.05.2020 р.).____________________________________________

Електрозварник Котов М.М. пройшов навчання та перевірку знань законодавства про 
охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН» (посвідчення № 03561 від 12.06.2020 р.). Присвоєно ІІІ групу з електробезпеки (до
1000 В)._____________________________________________________________________________________

Електрозварник Котов М.М. пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «УКК
ПРОФІ ЛАЙН» (посвідчення № 03031 від 27.05.2020 р.)._______________________________________

Водій навантажувача Сербін М.О. здобув професійну підготовку за фахом «водій 
навантажувача» в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 381-П від 02.03.2020 р.). Присвоєна
кваліфікація «водій навантажувача четвертого розряду»._______________________________________

Водій навантажувача Сербін М.О. пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.83
18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 381-П від 02.03.2020 р.).__________________________________________________________________

Водій навантажувача Литвин О.В. здобув професійну підготовку за фахом «водій
навантажувача» в ДП ОУК «ДНІПРОБУД» (посвідчення № 12907 від 29.09.2005 р.)._____________

Стропальники Сербиненко Ю.М., Лужицький Ю.Ф.. Шемченко О.В., Попов Р.А. здобули 
професійну підготовку за фахом «стропальник» в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» (посвідчення



№ 03869-П від 07.11.2019 р., № 03871-П від 07.11.2019 р., № 04729-П від 24.07.2020 р., № 04725-П 
від 24.07.2020 р.).___________________________________________________________________________

Стропальник Версоча А.Є. здобув професійну підготовку за фахом «стропальник» в
ТОВ «Учбовий комбінат «ДНПРОБУД» (посвідчення № 13958 від 30.11.2012 р.).________________

Робітники Підприємства пройшли перевірку знань законодавства з охорони праці, 
інструкцій з охорони праці, НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників 
підприємства (протоколи № 13 від 04.01.2020 р., № 15 від 04.01.2020 р., № 20 від 07.02.2020 р.,
№ 38 від 05.03.2020 р., № 49 від 26.03.2020 р.)._________________________________________________

Робітники Підприємства (16 осіб) пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників підприємства (протокол № 23 від 14.02.2020 р.).______________________________

Водій навантажувача Литвин О.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
працівників підприємства (протокол № 24 від 14.02.2020 р.).____________________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.________________________
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.________________
- журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.____________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.___________________________
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.________________________
- журнал реєстрації протоколів перевірки знань.__________________________________________
- журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки._____________________________________
- журнал обліку перевірки знань у персоналу з І групою з електробезпеки._________________
- журнал обліку посудин, шо працюють під тиском._______________________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажопідіймальних пристроїв і тари.______________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На. підприємстві в наявності паспорти на обладнання, що використовується при виконанні 

заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: товщиномір УТ 98 «Скат»; товщиномір «КРМ-Ц- 
«Дельта»; товщиномір ізоляційного покриття ВТА-20П; ренгенівський апарат «АРИНА-07»; 
адгезиметр АМН 2-50; універсальний шаблон зва рника. УШС-3; віддалемір «РІБТО» № 
30504608; копер ударний Яю=8; пірометр «Нимбус 530»; пояс лямковий комбінований ПЛК2-М, 
зав. № 000792, 2020 р.в., (дата випробувань 26.10.2020 р.); пояс лямковий комбінований ПЛК2-М, 
зав. № 000803, 2020 р.в., (дата випробувань 26.10.2020 р.); автонавантажувач вилковий з 
противагою «Б015 М ІТБЦВІБНІ», 1993 р.в., Японія._________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ТОВ НВП з ІІ «УКРТРУБОІЗОЛ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям й 

засобами індивідуального захисту згідно норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту (костюм бавовняний, куртка утеплена, черевики шкіряні, чоботи 
кирзові, рукавиці бавовняні, каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, респіратор
пилозахисний та інш.), затверджених генеральним директором 23.12.2019 р.____________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли періодичний медичний огляд в КЗ «Новомосковська
ТТРЛ «ДОР» (надано заключний акт від 24.07.2020 р.)._________________________________________

На. підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694- 
XII від 14.10.1992, із змінами; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;



НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 40.1-
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків,
відповідальність покладається на керівників робіт.____________________________________________

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

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.__________________________________________________

нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.Ю. Лоскутов 
(ініціали та прізвище)

/<? Ц 2оД р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20-^Ь- № ______.
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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.


