
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально -технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою
відповідальністю________________________________________________ «Снек
Продакпін»_______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект О. Поля 103, офіс 
205, код згідно з ЄРДПОУ 39293714____________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Директор Тосхопаран Лєна Іванівна 0675221074________________________
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;

51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Некрасова, 54В

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 1 до порядку та правил проведення 
страхувальної цивільної ві дпові дальності перед третіми особами згі дно 
постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року ТОВ « Снек -  
Продактттн» страхування не проводиться т.щ. 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 
__________________Проводився, акт № 9 від 11.09.2020 року ________

(дата проведення аудиту)

Я, Тосхопаран Лєна Іванівна____________________________________
(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:



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,

Кількість робочих місць- 1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -1, будівлі і споруди-1, кількість цехів-1_______________

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

Офісне та виробниче приміщення яке розташоване за адресою___________
м. Павлоград, вул. Некрасова, 54В, орендовані (договір оренди 27/12- 
19П від 27.12.2019р.)___________________________________________

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

Інші відомості: Директор підприємства Тосхопаран Лєна Іванівна пройшла 
навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальній курс» в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол від 27.08.2018 року № 
190/4.4/2018 посвідчення №8956) перевірка знань комісією ГУ Держпраці 
Дніпропетровській області.____________________________________________

Наказом від 06.03.2019 № 2 головного енергетика Івахненка Леоніда_______
Олеговича призначено особою відповідальною за виконання зварювальних 
робіт, який пройшов навчання та перевірку знань з «Законодавство про
охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок________
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України (розділ 
4 п. 1) (протокол від 21.08.2020 року № 881 посвідчення №8947, V група з 
електробезпеки до і вище 1000В) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області.____________________________________________

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

Наказом по підприємству від 10 січня 2019 року № 5 реорганізована служба
з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з 
охорони праці Власенко Івана Володимировича.______________________
На підприємстві наказом від 10.07.2020 № 39 створена комісія з перевірки
знань з питань:_______________________________________________________
-електробезпеки в складі: Голова комісії: головний енергетик Івахненко Л.О. 
пройшов навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці», 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1
1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила пожежної безпеки України (розділ 4 п. 1) (протокол від 21.08.2020 
року № 881 посвідчення №8947, V група з електробезпеки до і вище 1000В)
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;______
Члени комісії: начальник енергомеханічної служби Шляховий С.М. пройшов 
навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці», «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила



пожежної безпеки України (розділ 4 п. 1) (протокол від 31.05.2019 року №
655 посвідчення №8481, IV група з електробезпеки до 1000В) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; інженер з охорони 
праці Власенко І.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Законодавство 
про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України (розділ
4 п. 1) (протокол від 17.06.2020 року № 396 посвідчення №5253, IV група з 
електробезпеки до 1000В) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області;____________________________________________

наявністю служби охорони праці

Також на підприємстві переглянуті:____________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ на про затвердження №6 від 
10.01.2019р.),
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з 
питань охорони праці (наказ про затвердження № 24 від 20.02.2018р.), 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження № 24 від 20.02.2018р),
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження № 24 від 20.02.2018р.),
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження № 38 від 
24.10.2017р.), в тому числі: №15 Інструкція з охорони праці для 
електрогазозварника._________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , журнал реєстрації 
інструктажу з охорони праці на робочому місці, журнал протоколів засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал протоколів
перевірки знань з електробезпеки.______________________________________
При зварювальних роботах використовується наступне обладнання: 
зварювальний апарат «Telwin» № 2502206, зварювальний апарат «Дніпро -  
М» SAB-310 № 2502208, ТИП та марка сварочного оборудование, 
випробування обладнання, зварювальний апарат «Telwin» № 2502243. 
Випробування вищевказаного обладнання проводиться електротехнічною 
лабораторією ТОВ «ПОА Купіна» (вимірювання опору розтікання на 
основних заземлювачах протокол №14/250220 від 25.02.2020) згідно 
встановленої нормативними документами періодичностю.________________

експлуатаційної документації

Електрогазозварник Гогенко Генадій Григорович, який безпосередньо 
виконує зварювальні роботи, пройшов навчання і перевірку знань за 
спеціальністю в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» протокол № 1097 від 
12.09.2019р., а також проходить навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства за нормативно правовими актами з охорони (протокол № 7 від 
28.08.2020). Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний



медичний огляд у КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування»
Павлоградської міської ради Дніпропетровської області»._________________
_____Працівники підприємства забезпечені спецодягом і засобами
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів. На
кожного_____працівника_____заведена_____особиста_____картка_____видачі
313.________________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», паспорти на обладнання та
устаткування, настанови з експлуатації та інше._________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з перевірки знань 
з питань охорони праці. Підприємство забезпечене необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно - правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються, а 
також необхідні засоби захисту для виконання зварювальних робіт: костюм 
для зварника, черевики шкіряні із захисними носками на маслобензостійкій 
підошві, рукавиці брезентові з крагами або рукавички шкіряні зварника, 
рукавиці комбіновані, окуляри захисні зварника або захисний щиток._____

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

; Л  7. 'А?сп?/іггос?&
(підпис) (ініціали та прізвище)

АЗ_
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці /%?

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даїіИх 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.”.


